






ও নমঃ জ্রীকৃষ্তায । 

প্রন্মাকায়হ | 
'ব্র্মকাযোন্বত্বাদ্ি ব্রহ্মকাবস্থ উচতে 1৮ 

৬০০৬ ৯ 

দেব শ্রীললিতা প্রসাদ. দত্ত বর্ধ। 
সন্কলিত 

দেব ভস্দ্ধেশ্বর ঘোষ বন্া করীক্ক » 

প্রকাশিত । 

কলিকাতা । ১৩১৬ সাল । 





নিবেদন 
লর্ডমীন সময়ে বঙক্ষদেশেব জাতিগত সমাটৈ 'ব্র্দকায়ঙ্ত?? 

গ্গ্তখানি প্রচারিত হওয়ার আবশ্যকত। বলাই স্বাহুল্য টি বাহার! 

কামগ্গণের আমুল বৃত্তান্ত জানেন ন।, অথবা- মান্য মাত্র 

জানিয়াও স্বার্থ প্রণোদিত হইয়। ভাহ। গোপন করিরা বিদ্বেষভাব 

বাক্ত করেন এবং ধাহারা এসকল কথা যথেষ্ট জানেন, সকলের 

জন্যই পব্রন্ষকায়স্থ” উপযোগী । কায়স্থ এবং কায়ন্থেতর সকল 

বর্ণ ই এই গ্রন্থ পাঠে নিরপেক্ষ হইয়া এখন হইতে কায়স্থের প্রকৃত 

র্যা অক্ষুপ্ন রাখিবার যত্র করিবেন। যে বংশে শ্রীল ঠাকুর 

নরোত্তম দত্ত, শ্রীল গোশ্বামী রবুনাথ দাস প্রমুখ সর্বদেববন্দ্য 
দিব্যস্থরি সকল জন্ম গ্রহণ কনিয়াছেন, যে বংশের আদি পুরুষ 

সর্ব বর্ণের নিত্যনমস্ত ন্যায়বিচারক চিত্রগুপ্তদেব এবং তৎ- 

সম্বন্ধীয় স্য্য চন্দ্রবংশ্য রাজন্য নিচয়, সেই জাতির আদর কাল- 

দোষে স্বার্থচক্রে গুপ্ত থাকিলেও কাল প্রভাবে আলোকিত 

হইবে। 

কলিকাতা » ] জ্রীলিদ্ধেশ্বর ঘোষবন্ম! 
৪ঠ| আশ্বিন ৯৩৯৬ জি রির 



স্রচী পত্র 
প্রথম অধ্যায়__ 

কায়স্কগণের ব্রহ্মতেজ ৪ টে ১-১৪ 

দ্বিতীধ অধাঁয়-_ 

কায়ন্তগণের দিজত্ টে ৪ ১৫-৩৫ 

ততীয অধ্যায়__ 
কায়স্থগণের সংস্কার রি ও ৩৬-৬৫ 

চতুর্থ অধ্যায়__ 
কায়স্থগণের গৌড়ে আগমন রঃ ৬৬-১১৫ 

পঞ্চম অধ্যায়-- 

বঙ্গদেণায় কারস্থগণের বিভাগ ১১১১৬-১৩৮ 

ক পরিশিস্ট__ 
্রন্মকাযস্থ গ্রন্থ রচনায় আবশ্যকীয় প্রামাণ্য 

গ্রন্থের তালিকা রর: রর ১৩৯-১৪০ 

খ পরিশিষ্ট-_ 
১। দত্ত যামল গ্রন্থ হইভে সংগৃহীত কায়স্বংশাবলী 

৷ কাম্বকুজাগত পঞ্চ কারস্থের মধ্য দত্ত ৰশ ] টি 

গ পরিশিষ্ট__ 
দভ্তবংশোদ্ভব পরিত্রাজক কনকদণ্ী কৃত 

কনকপ্রভ। টাকাসহ বৈষ্ণব মহিমাষ্টক ১৪৫-১৫৩ 
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“ব্রন্মকায়স্থ” 

আমার প্রথম রচনা, এান্কিত করিয়া, 

মমাল্ ধন্মই বাহার জীবনের একমাত্র চরিত্র, 

ক্রিয়।, ভান, ও ভক্তি ফ্াহীর একাধারে কায়মনোবাক্য, 

দগতকে প্রকৃত পন্পপথে আনয়নের জস্থ ধাভার আন্তরিক চেষ্টা দ্বিতীয় রহিও 

অদ্ধ শতাব্দির অধিক কাল ধাঁভার উপদেশাষলী সমুন্নত নাধুদিগকে 5 

অবিশ্রান্ত শিক্ষ! প্রদান করিযাছে ও করিতেছে, 

সেই পুজাপাদ অনুপম মহান্ুতব 

মদীয় পিতৃতদব অষ্টোতর শতত্ী। 

শ্রীমৎ কেদারনাথ দন্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 

মহোদয়ের শ্ীক্ীকরকমল সমীপে, 

আন্তরিক প্রগাঢ় ভক্তি ও অন্ধ! সহকারে, 

বিনীত ভাবে প্রণতাবনত হইয়া, 

৯ সমর্পণ করিতেছি । 

জ্বীললিতাপ্রসাদ দত্ত বন্মা | 
২রা আখিন, ১৩১৬ সাল । 





ভূমিক। 

“যাবন্মেরো। স্কিভা দেবাঃ, যাষদ্ গঙ্গা মহীতলে । 

চন্দ্রার্কৌ৷ গগনে যাবৎ, ভাষৎ কায়স্জা বয়ম্ ॥" 

অপুনা কলিকাত। মহানগরীতে কায়স্থ সভা সংস্থাপনের পর 

বঙ্ছদেশে চকিতের ন্যায় জাতি সম্বন্ধে হঠাৎ একটি নবেহার 

অভুযুদয় হওয়ায় বঙ্গদেশায় কায়স্থ জাতিকে স্বধন্মে গুত্যাবর্তুন 

করাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তকটী রচিত হইল। বক্দেশীয় 

কায়স্থ জাতির অবনতির কাল বলালের সময় হইতে দেখিতে 

পাওয়া যার । সেই সময় হইতে প্রার ন্যুনাধিক অক্টাদশ পুরুষ 
হীন অবস্থীয় কাল যাপন করায় বঙ্গদেশের কীয়স্থগণ স্বস্ম পদ 

মর্ধ্যাদা ও সম্মান একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস পাঠে 

সকলেই অধগত আছেন যে অনিবার্ষা হেতুদুতি কালের প্রবাহে 
উন্নতি ও অবনতি পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে । সেই উন্নতি ও 
অবনতি সামাঞ্জিক বাঁপারেও অনাদ্দিকাল হইতে ঘটিয়। 

সিতেছে। প্রধান প্রধান জাতি সকল সমাজের অত্যন্ত উন্নত 

অবস্থা ও পরে অবনতির চ্মসীমা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উন্নত 

অবন্থা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন । কায়স্থ মহোঁদয়গণ যদিও 

প্রায় সাত আটশত বৎসর ধরিয়! বঙ্গদেশে কথঞ্চিৎ শূদ্রাচারে 

দিনাতিপাত করিতেছেন, তুথাপি তীাহাদিগের দ্বিজাচারে প্রত্যা- 

বর্তন ও লুপ্ত গৌরবের পুনবাবিষ্কতি কি সম্পূর্ণ আশাতীত ? 
অবশ্য নহে। তাহার! স্বধর্মে গ্রতিষ্টিত হইবার জন্ত মাননীয়, 
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পুজ্য, বিশুদ্ধান্তঃকরণ পঞ্ডিত মণ্ডলীর সাহায্যে আপনাদিগের 

বংশের বহু পুর্বাবস্থ। স্মরণ পৃর্বক দ্বিজাচার গ্রহণ করিবেন । 

শ্রেষ্ঠ ও সদব্রাঙ্মণগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জতিগত স্বধন্ম রক্ষা 

করিবেন । 

এই পুস্তক খানি প্রকাশের জন্য মদীয় অগ্রজ পাঁওতপ্রবজ 

শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদদ সিদ্বান্তসরস্বতী মহাশয় ও শ্নেহাস্পদ 

শ্রীমান্ সিদ্বেখবর ঘোষ বন্ম। বিশেষ সহায়তা করায় শাহাদিগের 

নিকট আমি বিশেষ খণী আছি । মদায় অন্য অগ্রজদ্বয় শীযুক্ত 

কমলা প্রসাদ দত্ত, এম, এ. বি, এল, ও শ্রীযুক্ত ববছ। প্রসাদ দ্ত 

বন্ধ। ও মদীয় অনুজ আমান্ শৈলজ। প্রসাদ দত্ত বর্থীর সহায়ভা 

ও উৎসাহের জন্য তাহাদিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। 

এতদ্যতীত শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র মুখোপ।ধ্যায়, প্রেসিডেন্নি কলেজ্জের 
ইংরাক্ষী সাহিত্যের অধাপক গ্রযুক্ঞ হেমচন্দ্র সরকার বশ, 
এম, এ? ও শ্রীযুক্ত কুমার অমূল্য কঞ্ছ দেববন্মীর প্রশংসনায় 

উৎসাহের জন্য তাহাদিগকেও ধন্যবাদ দিতেছি । কবিরাজ 

শ্রীমান্ সুরেন্্র নাথ হালদার দেববশ্শা বিদ্যান্ুষণের সাহায্য 
আমাকে বিশেষ রূপ উৎসাহিত কহায় তাহাকেও পল্গবাছ ন। 

দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না । 

কলিকাতা ] বিনীত নিবেদক 

২রা আখিন ১৩১৬ শ্ীললিতঃপ্রসাদ দন বর্থা | 



ও নমে। ভগবতে বাসদেবায় 

ব্রহ্মকায়স্থ। 
আস্ত এত পেস 

প্রথম অধ্যায়। 

এই জগতে ভারতবর্ষ সনাতন আধ্যদিগের বাস ভূমি। 

শাঁবতে সর্দাপই আর্ধযগণ বিস্তারিত হইয়া বহিয়াছেন। চতুর্বর্ণের 

মধ্যে কায়স্থ জাতি যে ত্রাঙ্গণগণের ঠিক নিষ্ন স্থান অধিকার 

কবেন তাহা কাহারো অবিদিত নাই । কিন্তু এই কায়স্থগণ 

কোথা হইতে উৎপন্ন এবং কি প্রকারে ভারতে দ্বিতীয় অর্থাৎ 

শণত্রয় স্তান অধিকার করিলেন তৎসম্বন্ধে গবেধণা কয়েক- 

বসব হইতে চলিয়া আসিতেছে । বঙ্গদেশে কায়স্থগণ ন্দার্ড 

পাগুত দ্বারা নানাধিক ত্রাত্যধর্্মাশ্ুয়ে শুদ্রাচার অধিকার 

করিয়া ভগৰৎ বিস্বৃতিক্রমে স্ব ্ ব তেজ হ্রাস করিয়াছেন এবং 

যে সকল কায়স্থ স্বধন্ম সংস্কাপনের জন্য ইচ্ছা করিষ্জেছেন তাহার! 

বিশেষ চেষ্টার লে আপনাদিগকে ত্রহ্মকায়স্থ বলিয়া অবগত 

হয়াছেন এবং তাহাঁরাউ এক্ষণে বন্ধকায়স্থ পদবাচ্য। বর্গ 

কায়স্থ সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ দেওয়া মাইতে পারে। সকল 

বিষয় যুক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ, করিলে বিশেষভাবে প্রতিপন্ন 

হয়, সেই যুক্তিবাদ বলে ব্রহ্মকায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে অধিক 

প্রয়াস করিতে হইবে না। তবে ষদি আমবা শৃকরের গে! 



| ২ 
ধরিয়া বুবিব না বলি, কাহার সাধ্য যে জ্রামাদের বুঝার ? 

বখন কায়ন্তবর্ণ ব্রহ্কায়াৎ সমটুভ তখন শুদ্ধ কারস্বর্ণ ব্রহ্গ- 
কারু শব্দে অহিহঙিত হইলে বিশেষ অগ্রারঙিক হইবে না। 

খগেদে 2 

ত্রাহ্মণো হস্ত মুখমাপীৎ বাভুরাজন্াকৃতঃ | 

উরু যদন্য তদৈশ্যঃ পঞ্ঘ্যাং শ্দ্রোইজায়ত 
মন্ততে 2-- 

লোকানান্ত বিরুন্ধ্যর্থ" নুখবাহুরুূপাদতঃ 

ব্রাঙ্গণং ত্রয়ং বেশ্যৎ শুদ্রঞ্চ গিাগ | 

5া্ত্য প্লাণে 2 

মখতে'হন্ঞ দ্বিজ! জাত। বাহ্ভ্য1ং ক্ষতরিয়াস্তথা | 

উর্ুভ্যাঞ্চ তা বেশ্যা পভযাং শদ্রাহ স্মুদ্তবাঃ ॥ 

কিন্ত ইহাতে কায়ন্ত খণ কিন্নুপে উৎপন্ন হইলেন তাহার 

কোন উল্লেখ নাঈ। সাধাপ্রণ 58 কারগ্ক শবের অথে শরীরে 

আবপ্রিতত বুঝায় । কেধল শবাবে অবস্থিত সত বললে, কাভার 

শবার এই প্রথ্র আপনা হইডেইছ উদঘ হয়। উহাৰ উত্তবে 

আমবা পন্পপুরাণ হইতে প্রধাণ প্রা যে ব্রঙ্গকার হইতে কায়স্থ 
গার উতপণ্ডি। উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে পব্রহ্গ 

বায়োছুবে বন্মাৎ কায়ঙ্টো বর্ণ উচ্যতে |” পুণরায় বর্থসংণিধ 



চি. বি 

ভন্বে দেখিতে পাই বে প্রক্ষকারোস্চবে! যেবাং তেষাং ধর্ণে 

নিগন্ধতে 1” ভনিবাপূবাণে এইরূপ লেখা আছে বে “ন্মক্থবীলাং 

সমুভ্ভূ তস্তম্জাৎ কাযস্তসংজ্ঞকঃ 1” 

পন্মপুরাণে স্ষ্টিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে 

ততোইভিধ্যায়তস্তস্ত জঙ্ঞিরে মানসী প্রজাঃ। 
দর ত মা541 ০২০12 আানলরস একর ক রক এ ৯ জপনা এজ কো এএল পি শিস 

তচ্ছরীরাৎ সমুৎ্পন্নৈঃ কায়ন্থৈঃ করণৈঃ সহ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞা সমবর্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্ত বীমতঃ 

তে সর্ব সমবর্তন্ত যে মা প্রাগুদাহতাঃ ॥ 

. অতএব আমরা উপরিউক্ত প্রমাণ গুলিতে দেখিতে পাই 

যে কামস্থ জাতি ব্রহ্মাব শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ও 

কায়স্থ জাতিব মপো অনির্বচনীয় ব্রহ্গতৈজ বি্ধমান রহিয়াছে। 

কায়স্থ জাতিব আদিপুকষ শ্রীচিত্রগুগুদেব ব্রহ্গাব সর্ধকায় 

হাতে বিনির্গত ভইয়াছেন এবং তাহাতে ব্রহ্ম! স্বয়ং যমরাজ 

বপে বর্তমান বঠিম!ছেন। শাঙ্সে লিখিত আছে যে “আত্মা বৈ 

জায়তে পুত্রঃ1”৮ বঙ্গাব পৃত্র শ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের ব্রহ্মতেজ 

স্বাভাবিক । সেই চিত্রপ্তণ দেবেব পুত্রগণই পৃথিবীতে 
রক্গকায়স্ত বলিগা। খাতি লাভ কবিয়াছেন। শীচিব্রগুপ্ত দেবের 

উদ্ভব বৃত্তান্ত নোঁধকরি সকলেই অবগত আখছেন। পদ্মপুরাণে 

পিখিত মাছে যে চ্ষ্টিব প্রাক্কালে ত্রঙ্গা জীবের সদসৎ কম্ম 

জ্াপনের জন্য ধানস্থ হইলে তীহাব সম শরীর ভঈতে একটী 

বিচির রক্গপর্ঘ নির্গত ভইগ্লেন তাহার নাম চিত্রপ্ুপ্ত এবং 

তিনি ব্রঙ্গা কর্তৃক প্রাণীদিগের সদসৎ কর্ম স্থিবীকরণের জন্য 

ধর্মরাদ রূপ তিণক্ত হইলেন । 
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পদুপুরাণ স্ষ্টিথণ্ডে ১__ 

স্কন্ট্যাদৌ সদসৎকর্ক্কপ্তয়ে প্রাশিনাং বিধিঃ । 

ক্ষণং ধ্যানে স্থিতস্তম্ সর্ববকাঁয়াদিনিগগতঃ ॥ 

দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপা ত্রঞ্চ লেখনীং ৷ 

চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাঁতো। ধন্মরাঁজসমীপতঃ ॥ 

গ্রাণিনাং সদসৎকর্মলেখ্যায় স নিয়োজিত? 

ব্রহ্মণাতীন্ড্রিযজ্ঞানী দেবাগ্রোষজ্ঞভূক্ স বৈ ॥ 

ভোজনাচ্চ সদ৷ তম্মাদাভুতিদাঁয়তে দিজৈঃ 
ব্রহ্মকায়োন্ডবো যন্মাৎ কায়স্থ বর্ণ উচ্যতে। 

নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থ! ভূবি সম্ভিবৈ ॥ 

এ চিত্রপ্তপ্ত দেব জ্ঞান বুদ্ধি ও বলে সর্ব প্রধান হওয়ায় 
তাহার জগতে সর্ৰোচ্চ স্থান অধিকৃত হইল। তখন তিনি 

ধর্মরাজের কাধ্যে নিযুক্ত থাকায় কাষেকাষেই ক্ষত্রিয়োচিত 

রাজকাধ্যে ব্যাপৃত হইলেন । ব্রঙ্গা তাহাব সেই মধ্যাদা ৪ 

পদ দর্শন করিয়া তাহাকে বলিলেন যে তুমি আমার শরীর ভইন্দে 

উৎপন্ন হইয়াছ এই কারণ তুমি কায়স্থ বলিয়া বিদিত হইবে । 

তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইবে। তুমি ধর্মাধন্মের তন্বাবপারক 

হইয়া জন্রোচিত যথাবাধ রাজধর্ম রক্ষা করিয়া ধন্মরাজপুবে 

বাস করতঃ প্রজ! স্ষ্টি করিবে ।* ব্রঙ্ধার এই আজ্ঞা শিরোধাবণ 

পুর্ববক শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব প্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম যুগপৎ পালন 

করিতে লাগিলেন । তিনি এককালে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং 



অপরবর্ণ দ্ব্য়র*বিধাঁত1! 9 পাতা হইলেন । কমে তিনি স্ষা- 

দেবেব কন্যা ছারাতত!। অনন্যুদেবের কন্তা স্ুদক্ষিণ! ও জাঙ্গণ 

শেঠ শ্রীদর্মশয়। যাজাকে বিক্কুশর্খু। বা ভুলকমে বিশ্বকন্মা নাম 

নোন কোন গস্তাকে অভিহিত করা তইয়াছে, তাভাধ কলা; 

করলেন । ৯3. গরাবতীকে পিবাভ কবিন। বঙ্গকায়গ জাতি উতৎ্পর 

কোন কোন মতে অনগ্ত দেবের কগ্গ। ইরাবহী ও শ্রীদন্মননসার 

কগা অদক্ষিণ। ত্ৃষ্ট হয়। £স যাহা হউক দেবকন্তা ও কাহ্গণ 

৮7 গছে ভাঙ্ষ, বিভাগ, বিশ্বভানু ৪ বাদিবানও চকে, গুলি, 

1৮এ ৪ মতিলান, এবং ঠিক, চাপ, অতীন্রিয় ও হিমবান 

শামক ছাদশটী পূত্রজন্ম গ্রহণ কেন । ইভাছিগেব ঘধো চী্ 

ম্পুপার টির। মুর, ভুগাক গেড় দেশে দির? গৌড়, চিত্র 

দনদা তটে গিয়া হট্টনাগরিক, মন্তিমান সাঙ্গলা নগরে পিচ) 

সথঃসণ, ভিদবান অশ্ব নগাণ গিয়া অন্বাদেণীর আরাধনা কবিষ' 

অধ্থষ্ঠ, ভাগ্ত এ্রীবাসনগরে গিয়া হবান্তন, বিশ শবসেনে গির়ং 

স্ষগ্যধবজ এবং বিশ্বশান্তি, বীষাবান্, চিএচাক, চাকণ 5 অতীত 

এ বূপে কুলশ্রেষ্ট, বাহলীক, নৈঘম, কখণ ও অহিগন নামে 
অভিহিত হন। এখনও শীবাপ্তবগণ ভ্রীনগরেত ভটনাগবগত 
মজাফবনগরে, সকুসেনাগণ এটোয়া ও কানৌজে, সুযার্ধবজগণ 
দীতিতে। অথন্গ গণ খেঙার প্রদেশে 9 ভারতের সব্বস্তাবে 

চিকিৎসা কাঁষো অবস্থান করিতেছেন দেখিতে পাওয়া মায়। 

ভবিষ্যপুবাণে এই রূপ লিখিত আছে ২ 

চিত্রণ্ড গান্থয়ে জাতাঁ* শ্রণু তান্ কথয়ামি তে। 
প্রীমদ্রা নাগর গৌড়।ঃ শ্রীবংসাশ্চৈব মাথুর? | 
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অহীফণাঃ শৌরসেনাঃ শৈবসেনাস্তখৈব চ। 

কর্ণাকর্ণ দ্বয়ঞ্েব অন্বষ্ঠাগ্াশ্চ সম্ভমা? | 

ইহাতে আমর দেখিতে পাই যে 

১। শ্রীমদ্র অর্থাৎ নৈগম 

২। নাগর অর্থাৎ ভটনাগর 

৩। গৌড় অর্থাৎ বঙ্গীয় কায়স্ত 

৪। শ্রীবৎস অর্থাৎ শ্রীবাস্তব 

৫ | মাথুর অর্থাৎ মাথুর কায়স্থ 

৬। অহীফণ অর্থাৎ অভিষ্ঠটান 

৭। শৌরসেন অর্থাৎ কু্ধ;ধবজ 
৮1 বসেন অর্থাৎ সখসেন 

৯। কর্ণ অর্থাৎ করণ 

১৯০1 'আকর্ণ অর্থাৎ বাহলীক 

১১1 অম্বস্ঠ অর্থাৎ বিহার কায়ন্গ 

১২। সম্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ট, যাহাকে সচরাঁচব কুলশ্রেষ্ঠ পলা 
ভয়, ইহার। সকলেই চিত্রগুপ্ত সম্ত।ন। 

এ ভবিব্যপুরাণে অন্ধ পঃঠে পুনরায় দই ভয়__ 

চিত্রগু প্তাচ্চ যে জাতাস্তান্ পৃত্রান্ কথয়ামি তে। 

চিত্রগুপ্ত, . কান্যেকাং ত ব্যশ্ছায়াভবাঁং দদৌ ॥ 
বিষু্শম্্ দে টৈকাং অঃন্তশ্চ তথা পরাং। 
একৈকক্তাপ্ডতুঃ পুত্রান্ জনয়ামাস ধন্মবিৎ ॥ 
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এবং দ্বাদশ পুত্রাশ্চ জাতা ধর্মপরায়ণাঃ | 

সর্ণবশাস্ত্রার্থবেভ্তারো ধন্মধন্মবিচারকাঃ ॥ 

তাংশ্চাপি স্থন্দরান্ খ্যাতান্ ধর্মশীস্্রবিশরদাঁন্। 

গোৌড়শ্চ মাথুরশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ | 
অন্বস্ঠশ্চ শ্রীবাস্তরশ্চাহিষ্ঠানঃ করণস্তথা ॥ 

কুলশ্রেষ্ঠঃ সূর্ধযধ্বজোঃ নিগমঠ বাহলীকোদিজাঃ 
এতে সর্বগুণোপেতাঃ সর্বলোকপ্রিবধঙ্করাঁঃ ॥ 

সুষুবে চতুরঃ পুত্রান্ কন্যা বৈ বিষু্শন্মণঃ | 
কুলশ্রেষ্ঠাদযস্তেভু দেশে দেশে ভ্রমস্তি চ॥ 

ভবিষ্যপুধাণ পাঠে আমরা অবগত হই ঘে উপবিউক্ড দ্বাদশ 

পত্রের মধ্যে ছায়।ভব ও স্বদগ্ষিণার পত্রগণ দেবসস্তৃত ৭ শ্রীচিত্রগুপ্ত- 

দেবের উপদেশে ক্ষত্রিয়াচারে পরিনদ্ধিত হৃইমাঁছিলেন। তীহারাই 

ক্ষত্রিয় কাঁয়স্থ বলিয়। জগতে বিদিত হন। ব্রাহ্মণ কন্ত। ইরাবতীর 

পুল্রগণ দেশ ভ্রমণ করিয়া খিগ্ঠাচচ্চায় রত থাকিয়া ত্রাহ্মণাচারে 

পরিবদ্ধিত হ্ইয়াছিলেন। তাহারাই ব্রঙ্গকায়স্ত বলিয়া বিখ্যাত 

হন। সেই কারণেই কায়স্থগণের মপো আচার ব্যব্হারে প্রভেদ 

পরিলক্ষিত হয়ঈ কৃুর্যযধবজ, কুলশ্রেষ্ঠ, বাহলীক প্রতি কায়ন্ত- 

গণ এখনও সুদূর পশ্চিমে ব্রাঙ্গণাচার বিশেববপে সংরক্ষণ 

করিয়! আমিতেছেন। ত্রহ্গকায়গ্থগণ প্রভূ, ঠাকুর, গোস্বামী, 

রাজবৎ কায়গ্ধ প্রশ্ততি নামে ভারতে নানা স্থানে বিখ্যাত 

আছেন। ইহাদের অধিকাংশই দ্বাদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ 

করেন। এইরূপে ভারতের সর্ধস্থানে শ্রীচিরষুপ্ত বংশজাত 

আসত 

্র 
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ব্রক্মকায়স্থগণ অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে জ্টপরোক্ত প্রম।৭ 

ও £ যুক্তিতে বোধ হয় ব্রদ্ধকার়ন্থ সম্বন্ধে সন্দেহ শিবাকপণ 

হইয়। থাকবে। এ সন্বন্ধে আরে প্রমাণ স্থানে স্থানে দেখিতে 

পাওয়া যার। অহল্যাকামধেন্তরনবমণৎসহৃত ভাবব্যপুরাখা গুগ £ 

কািক-শুকুদ্বিতীয়ারতকথ। সন্দভে চিত্রগুপ্তবংখায়দিগেখ খত 

প্রতিপন্ন হইয়াছে । ক্ষত্রিয় আচারে অবগান কথা 

কায়স্থগণ ক্ষঞিয় পালয়। 9 অভিহিত, কিন্তু বন্ধত বাণ 

ও ক্ষপ্রিয় আচাব একত্র মিলিত থাকায় ইহাগা রক্ষা এছ | 

ব্র্মক্ষত্রিয় শব্দটা নশুন নভে । ডাক্তার রালেশ্র রা পে 

মভাশগ্ধ রাজসাহী জেলায় বহুকাল পূব লিখিত প্রস্তণাদ 2 

ফদকে এইরূপ পাইয়াছেন। 

“সে ব্রন্গ ক্ষত্রিয় নাম জনি 

কৃলশা দাম সামন্ত মেন? | 
যুর্বেদেন এক গানে ব্রদ্দক্ষত্র শব্দ পাওয়া যায়। যখদ 

ও খতসাঢতধামগি গন্ধপঃ সন্ ইপং ব্রঙ্গক্ষত্রং। পাত ওম 

স্বাহা! বাট ।” কালের প্রবাতের সভিত সমস্তই পরিবন্তনীয়। 

সম্প্রতি ক্ষত্রিয় শব্দ কেবল কাগজে ৪ কলমে ব্যব্হ্গহ ভয় 

যখন অসির পরিবর্তে মণার 'প্রচলন হইগ তখন ক্ষয় শাকের 

পরিবপ্ছে কারস্থ শব্ধ আপন। ভইতেই ব্যবজত হইতে লাগিপ। 

বাস্তবিক ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ শব্দে কোন প্রভেদ নাই। এই 

দুই একই শব্ব। এইরূপ কথিত আছে যে-_ 

“ক্ষত্রে শবেন কায়ংস্তাৎ ইষেতি স্থিতিবাচকঃ | 

তথা ক্ষত্রির শব্দেন কায়স্থ ইতি বুধ্যতে ॥৮ 
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ইহাতে দেখ যাঁয় বে ক্ষত্র শব্দের অর্থ “শরীর”, যাহার 

আর একটী নাম “কায়', এবং ইয় শব্দের অর্থ স্থিতি বাঁচক, 

“স্থিত” অথবা “স”। সুতরাং ক্ষত্রিয় শের অর্থ কায়স্থ ।* উভয় 

শব্ধ একার্থ বোধক। পুনরায় ক ব্রহ্মা, আয়-বাহু, স্থ-স্থিত 

এবং ক্ষত্রিয়গণ শাস্ত্রে দেখা যায় যে ব্রহ্মার বাহু হইতে জাত। 

ক্ষত্রিয় শক্চের অর্থ করিলে দেখিতে পাওয়! যায় ক্ষত্র-কায়, 

ইয়-স্থিতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়_্কায়স্থ। বস্তুত একটু স্থির চিত্তে 
গবেষণা! করিলে ইহা দৃষ্ট হয় যে ক্ষত্রিয় শব্দ অপত্রংশে ব্যবহৃত 

হইয়া ক্ষিত্র, ক্ষৈ্ঠ, বৈস্থ, কায়স্থ রূপ ফাড়াইয়াছে। এবং 

কায়স্থ শব্বও কায়ত্র, ক্ষায়ত্র, ক্ষৈত্র, ক্ষত্রিয় হইয়াছে । এইরূপ 

পরম্পরের সৌসাদৃগ্ত পরম্পরে প্রতিভাত হইয়। একটা শব্দ দুইটা 
রূপে আমর! পাইতেছি। লেখক ও যুদ্ধবিদ্ ছুই ভ্রাতা এক শ্রেণীর 

হইলেও লেখকের ব্রাঙ্গণাচার বশতঃ লেখককে জোষ্ঠ ভ্রাতা 

রূপে ক্ষত্রিয়গণ সদা সর্বদা দ্েখিভেন । যখন মহামায়ার প্রতিষা 

পুজা প্রচলন হইল তখন এ ছুই ভ্রাতা পুত্র স্বরূপ গণেশ ও 
কার্তিক রূপে মহামায়ার দক্ষিণ ও বাম হস্ত হইয়া প্রতিমা 

মধ্যে স্থান পাইলেন । গণেশ কায়শ্থ, কার্তিক ক্ষত্রিয় । সরস্বতী 

গণেশের সম্থায় ও লক্ষী কান্তিকের সহায় রূপে বর্তমান। ক্রমে 

কায়স্থদিগের প্রতিপত্তি এতদূর রদ্ধি পাইয়াছিল যে ব্রহ্গক্ষত্রিয়- 

গণ আপনাদিগকে ব্রহ্ধকায়স্থ বাচো পরিচয় দিতে সম্মানিত 

মনে করিতেন। কারণ তাহার! বাহু অর্থাৎ ভূজ বলে বলীয়ান্ 

হইয়াও ব্রহ্মার সর্বকায় হইতে ওউৎপন্ন ধীসম্পন্ন বুদ্ধিমান্ ব্রহ্গ- 
কায়স্থ জাতির পরিচয়ে গৌরবান্বিত মনে করিয়া & পরিচয় 
কামনা করিতেন । পৌরাণিক কালে ক্ষত্রিয়গণ কায়স্থ নামে 
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অভিহিত হইতেন। স্বন্দ পুবাণে ঈহার গপ্রমাণ স্পষ্টন্ূপে 
রহিয়াছে । 

“বাঁহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়! জাতা: কায়স্থা জগতী তলে ॥৮ 

বাহ শব্দের অথথ শক্তি। ক্ষত্রিয় জাতি ও ব্রহ্ম শক্তিতে উৎপন্ন 

হুইয়া ব্রহ্ম শক্তি বিশিষ্ট থাকায় ব্রহ্মকায়স্থগণের সহিত তীহাদের 

পার্থক্য স্বল্প ছিল। 

পুনশ্চ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রচেতার পুত্র 

দক্ষ কশ্যপকে ভ্রয়োদশ কন্তা সম্প্রদান করেন। কশ্তপের পুত্র 

বিবস্বান। বিবস্বানের তই পুর ,ঃ ১। বৈবস্বত মন্ত্র ও ২। যম। 

নীমান মনু হইতে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় প্রতি মানবজাতি উৎপন্ন হন। 

এ মন্ত ইল! নামে এক ক্ষত্র ধর্ম রত সন্তান উৎপন্ন করেন। 

ইল! হইতে পুরুরব! জন্ম গ্রহণ করেন । পুরুরবা "ও উর্বশীর 

গর্ভে নহুষ রাজেব জন্ম হন্ন। নভ্ষের পুত্র যযাতি। তিনি 

রাজ ধর্মে নিযুক্ত থাকায় ব্রঙ্গক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ব্রাঙ্গণ কন্যা 

শুরু তনয়া দেবধানীকে বিবাহ করেন। এই স্থলে মহাভারতে 

দেখিতে পাওয়! যায় নে দেবধানী ব্রাহ্মণ কন্যা! হঈয়াও ক্ষত্রিয় 

যযাঁতিকে বিবাহ করাতে কোনরূপ পোষ হয় ন| বুঝাইয়াছেন। 

তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণেরা সর্ধদাই ক্ষত্রিয়দিগের সহিত সংশিষ্ট 

হইয়। থাকেন এবং ক্ষ্রিয়গণ৭ ত্রাঙ্গণের সচিত সংগ্রিষ্ট হন। 

স্ুতবাং এই উভয়ের রেদপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহাতে তাহাকে 

ভাধ্য।র্ূুপে অঙ্গীকার কর! যপাভিন্ পক্ষে দোষাবহ নহে। পরে 

এঁ বিবাহে শুক্রাচাধ্য স্বয়ং অনুমতি করিলেন । তাহাতে শুক্রা- 

চার্যের গৌরবের ও সন্ত্রমের কিছুমাত্র হাস দেখিতে পাওয়। 
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ধায় না। নস্কত পুঙ্গণ ক্ষত্রিয় মধ্যে সেইকালে পরস্পর বিবা- 
হাদি চলিতেছিল। মভাভারত গ্রন্থে আরও দেখিতে পাওয়া 

যায় যে পৌরাণিক কালে ক্ষত্রিরগণ নিঃস্ব হইলেই ব্রাঙ্গণ পরিচস়্ে 

কাল যাপন করিতেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাগুব বনবাস 

কালে ব্রাঙ্মণ নামে অভিহিত ছিলেন। ভীমসেন বরাজসভায় 

পাচকের কার্য করিয়ও কোনরূপ অপবাদ ব। ভৎসনা! প্রাপ্ত হন 
নাই। সেই কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্ধ কেবল নামান্তর ছিল। 

যুদ্ধীভিষিক্ত বর্ণস্থ পবশুরাম যখন ক্ষত্রবল খর্ধ করিলেন 
তখন ক্ষত্রিরগণ তাহাদিগকে ক্ষত্রির বলিয়! পরিচয় দিতে লজ্জিত 

হতেন এবং পরগ্বানকে ক্ষত্রিয় ব্যবহারে তাহাদিগকে সমূলে 

উৎপাটন করিতে রুতসংকগ্ধ দেখিয়া তাহারা অসি পরিত্যাগে 

মসাধারণানন্তব কীঁয়স্ত জাতির মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন পূর্বক আপনা- 

দিগকে কায়স্থ বলিয়! পরিচয় প্রদান করতঃ তাহাদিগের জন্মগত 

বু্ধতেস সংবক্ষণে রতী হইলেন। এবন্বিধ ব্যবহারে তাহার! 

বঙ্মকায়স্থ ও ব্র্গক্ষতিয় এই দুই সমবাক্য প্রকাশ করিয়! 

তাঁরতে অবশ্চিতি করিতে লাগিলেন ও পরশুরামকে মৃদ্ধাভি- 

খিন্ু ক্ষত পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই গব্বিত ক্ষত্রপদাসীন 

রাম শ্রীরামচগ্্র সমীপে উপনীত হইলে ভগবান্ রামচন্দ্র দ্বারা 

তাহার পবাক্রম জনি গব্ধ চুর্ণ হইল ও তিনি ততকর্তৃক মহেন্দ্র 

পর্বতে নিব্ব।সিত হইলেন । পনরায় কায়স্থ নামধারী ক্ষত্রিয়গণ 

ক্ষহ্বল প্রাণ্ড শুইয়া আপনাদিগকে স্বধন্মে ক্ষত্রিয়ত্বে স্থাপন 

করিলেন। [কম্ত কেহ কেহ আহা করিলেন না। মতান্তর 

হেতু কতকগুলি র্রহ্ধ কায়স্থ রূপেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 

ধাহার পুনখায় আস গ্রহণ করিলেন তাহারা ক্ষত্রিয় হইয়। 
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রাঁজ্যশাসন, যুদ্ধকাধ্য ও শারীরিক বল দ্বারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত 
করিলেন । মসীজীবিগণ তদনস্তর বিদ্যাচর্চা, শাঙ্জাভ্যাস, বেদা- 

পায়ন, বিদ্যা বুদ্ধির কার্যে লিপ্ত থাকিয়া! শ্রীচিত্রগুগুদেব বংশ্রীয় 

ব্রহ্গকায়স্থগণেব সহিত জাচার ব্যবহারে সন্ঘদ্ধিত হইতে 
লাগিলেন । 

বাস্তবিক তাহাদের তখনকার অবস্থা স্চাররূপে বিচার 

করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের কাধ্যকলাপ ব্রাঙ্গণোচিত 

হইয়াছিল এবং ব্রঙ্গকায়স্ত পদ তীাহাদিগের কাধ্যানুরূপই 

হইয়াছিল। স্বন্দপুরাণে লিখিত আছে যে ক্ষত্র কায়স্থ নামধারী 

দাল্ত্য মুনির আশ্রমে জাত পুত্র চিত্রসেন, চিত্রগুপ্ত বংশ সম্ভৃত 
এক ব্রঙ্গকায়স্থ কম্তাকে ভারা বলিয়। হণ করিয়াছিলেন। 

পূর্ধে আমরা বলিয়াছি যে ক্ষত্রিয় রাজ! যযাত ব্রাহ্মণকন্ত। 
দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানেও দেখিতে 

পাঁওয়! যাইতেছে শে ক্ষত্রিয় বংশজাত কায়স্থ নামধারী একপুত্র 

এক ব্রহ্গকায়স্থ কন্ঠাকে বিবাহ করিলেন । তাহাতে বর্ণঘয়ের 

মধ্যে আচার ব্যবহারে সে সময়ে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে 

পাওয়! যায় না। সকলেরই এ সম্মিলনে অন্থমতি ছিল। ইহাতে 

প্রচ্ঠীয়মাঁন হইতেছে যে এইক্ুপ পরম্পর সংযোগে ব্রহ্গকায়স্থগণ 

ক্ষত্রিয় কায়স্থ আখ্যায় জগতে প্রচারিত হইপেন। ক্রমে বঙ্গ 

কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় কারস্থের পার্থক্য রহিল না। সকলেরই নাম 

কায়স্থ হইল। কিন্তু কায়স্থের ন্বপন্্ম বেদপাঠ, বিদ্যাচচ্চা, বিদ্যা 

বুদ্ধির পরিচয় প্রদান, সকল ন্রিবদমান বিষয়ের মীমাংসা করা, 

রাজ্যশাসন ও রাজ্যশাসনে সহায়ত। করা, অপরাধীগণের দণ্ড 

বিধান করা, পাপপুণ্যের বিচার করা, ধর্মাপন্ম স্থিব করা, স্বভাবতঃই 
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তাহাদের বর্ণ ধর্ম রূপে বিরাজ করিল। উহাতে তাহাদের 

ক্ষত্রিয়াঁচার অল্প হইয়! ব্রাঙ্গণাচার অধিক বুদ্ধি পাওয়ায় তাহারা 

্রন্মকায়স্থপদে দুরূপে লোক মধ্যে বরিত হইলেন। ব্যবহারিক 

ক্রিয়ায় জাতি নির্ণয় হয ইহাই স্বভাবতঃ দেখা যায়। ত্রহ্ধতেজের 

সহিত অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণের আচারে থাকিয়। ব্রহ্গকায়স্থগণ 

কোলাহল ছন্দপূর্ণ জগত হইতে একটু স্বতন্ত্র অবস্থান করিয়া 
ক্রমশঃ সমগ্র তারতবর্ষে বিস্তারিত হইলেন। কাশ্শীর প্রদেশে 

যে সকল কায়স্থগণ বাস করিলেন তহার। হুই প্রকারে বিভক্ত 

হইলেন । একের নাম রাছবত, অপরের লাম শৃদ্ধবৎ। রাজবৎ 

কায়স্থগণই ব্রঙ্গকারস্থ । শউাঁচারা স্বধর্শীচারী যাগ, যজ্ঞ, হোম, 
পুজা, অর্চনা, জপ, তপ, বেদপাঠ, গুরুক্রিয়া ও পৌরোহিত্য 

কার্যে রত। শর্রবৎ কানস্থগণ ব্রাহ্গণাচার বিবর্জিত হইয়া 

বাজবৎ কায়স্থগণের ন্যাষ সম্মানিত হন না। পাঞ্জাব গ্রদেশে 

যে সকল কায়স্থ আছেন তম্মধ্যে আমর] দেখিতে পাই যে 

সুর্মযধবজ কায়স্থগণই বা"থাচার সম্পন্ন হেতু ব্রহ্গতেজ সংরক্ষণে 

সমর্থ। তীহাঁরাই তথায় ঙ্গকায়গু | গুজরাট ও কচ্ছ প্রদেশে 

কায়স্থমাত্রেরই ত্রাঙ্গণাচার দেখিতে পাঁওয়। যায়। বোম্বাই ও 

পুনা প্রদেশে স্টায়গ্থগণ যদিও ব্রাঙ্গণাচারে অবস্থান করেন 

তথাপি তীহার। সত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহারাও 

প্রকৃত বরন্ষকায়ম্থ কারণ তাভার। ব্রাহ্মণের ম্যায় বেদোক্ত হোম 

স্কর্মাদ্ি নির্বাহ কবেন। রাঁজপুতান1, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ 

প্রদেশে কায়স্থগণ প্রচ নামে অভিহিত হইয়া ক্ষত্রিয়াচারে 

কাল যাপন করেন। বিহারে অন্বষ্ঠ বংশীয় একটা কায়স্থ সমাজ 

বিদামান রহিয়াছে । বঙ্গদেশে বর্তমানকালে ব্রঙ্মকায়স্থগণ 

এ 
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নিজ নিজ পদ মর্ধ্যাদা বুঝিয়া লইতে শিক্ষ। করিতেছেন এক্লং 

অনেকে এখন ব্রহ্মকায়স্থ নামে অভিহিত । এখানে ও দেখিতে 

পাওয়া যায় যে অনেকগুলি কায়স্থ সন্তান অন্ধ শতাব্দি ধরিয়া 

স্বধন্ম সংস্থাপন রূপ যজ্ঞোপবীতের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ 

হইয়াছেন। বঙ্গে কায়স্থ সমাজ এখন নিদ্রাভিভূত নহে। যজ্ঞ 

স্ত্রের অবমাননা কেহই করিতে সমর্থ হইতেছেন না। জ্ঞস্থত্র 
দারণ কর। প্রত্যেক কায়স্থ জীবনের কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্থির 

হইয়াছে । কায়স্থগণও দ্বিজাচারী হইয়া নজ স্যাত্রের দ্বারা 

রক্ষগতেজ সংরক্ষণে বুী হইয়াছেন । 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 
মনু সংহিতায় লিখিত আছে যে “অন্ন! জায়তে শুন্রঃ 

সংস্কারান্দি জউচ্যটে ।” দ্বিজ শব্দের অর্থ যাহার দুইবার জম্ম। 
মমুষ্যলোকে কেবল ব্রাঙ্গণ ক্ষতিয় ও বৈশ্ঠ জাতি সংস্ক'র যুক্ত 

সুতরাং তাহারাই ঘিজ। 

্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যান্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ | 
চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥ 

এই মন্থুবাক্যে দেখা! যায় যে শুদ্রজাতি সংস্কার শৃন্ট, কখন 
দ্বিজ হইতে পারেন না। কিন্তু স্থট্টির প্রারস্ত হইতে ব্রঙ্গকায়াৎ 
সমভূত কায়স্থ জাতি সংস্কার বিশিষ্ট । ব্রহ্ষাকায়স্থ জাতি দশবিধ 

সংস্কারের অধিকারী | বিজ্ঞান তন্ত্ে ব্রহ্মা বলিয়াছেনঃ-- 

নান্না ত্বং চিত্রগুপ্তোমি মমকায়াদভূর্ষতঃ | 
ত্মাৎ কায়ন্থ বিখ্যাতে। লোকে তব ভবিষ্যতি ॥ 

কাযস্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো নতু শুদ্রঃ কদাচন। 
অতে। ভবেয়ুঃ সংস্কার! গর্ভাধানাদিকা দশ ॥ 

পল্পপুরাণে পাতালখণ্ডে পু্ররায় দৃষ্ট হয় যে ব্রহ্মা চিত্র ও 
বিচিত্রকে বলিতেছেন «তোমরা ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং দ্বিজজাতি । 

তোমর। কৃতোপবীত ও বেদশাস্জাধিকারী। 
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তব্ন্তো ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্ম(নৌ মহীশযে | 

কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিক।রিণো ॥ 

মহাকালসংহিত। যাহাকে লোকে ধমস্মৃতি কহে, সেই গ্রন্থের 

বর্ণ ধর্ম প্রকরণে ১১০ অধ্যারে ১৫২ শ্লোকে কায়স্থ জাতি শুদ্র 

নভে একথা বল! হইয়াছে । 

“কায়স্থ বর্ণ ন ভবন্তি শৃদ্র।ঃ ॥% 

রহুদরক্গণণ্ডে কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়। উল্লেখ করায় 
কায়শ্থগণের দ্বিজ প্রমাণ আপন] হইতেই হইয়াছে । 

হস তে কিং মনোছুঃখং মধ্বি তিষ্ঠতি ধাতরি | 
ক্ষত্রিয় বাহুসম্ভৃতা শতং মদ বাহুছে মহান্॥ 
ভথান্ ক্ষত্রিয়ব্ণশ্চ সমস্থান সমুদ্তবাঁৎ | 

কায়ন্থঃ ক্ষত্রিয়খ্যাতো। ভবান্ ভুবি বিরাজতে ॥ 

ত্বদ্বংশসম্তভবা! যে বৈ তেপি সংসমতাং গতাঃ। 
তেষাং লেখ্যাদদি বৃতিশ্চ ক্ষত্রিয়াচারতৎপরাঃ ॥ 

সংস্কারাদীনি কম্মাণি যানি ক্ষত্রিযজাতিযু। 
তানি সর্ধ্বাণি কার্যযাণি মদাজ্জবাবশবর্তিনাং ॥ 
উক্ত! প্রজাপতিরিদং তত্রৈবান্তদূধে বিভুঃ । 
এবমুক্তশ্চত্রগুপ্ডঃ প্রসন্ন হদয়োভবৎ ॥ 

এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন যে ঘ্বিজজ্ঞাতির বেদে 

অধিকার আছে। কারম্থজতির আবধিভাব কাল হইতেই 
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লেখ! পড়া করা॥জীবনের মুখ্য কাধ্য। তাহার! বুদ্ধি ও কৌশল 

প্রভাবে জগতকে শাসন করিয়া রাখেন। যাজ্ঞবন্ধ্যে লিখিত 

আছে যে গীড্যমানঃ প্রজাঃরক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ । এবং 

মিতাক্ষর! টীকাকার “কায়স্ত্ৈ” শব্দের ব্যাখ্যায় রাজসন্বন্ধাৎ 

প্রভবিষুতিঃ বলিয়৷ উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় রাঁজের সহিত 
কায়স্থগণের যৌন সম্বপ্ধ নিবন্ধন শাসন বিষয়ে কায়স্থ্ের প্রচুর 
প্রভব এবং তহ্থ প্রজা পীড়া অবশ্ঠন্তাবা বিচার করিয়া ব্যবস্থাপক 

মহাশয় রাজীকে কায়ছ্থ হইতে বিশেষ ভাবে প্রজ। রক্ষ। করিবাব 

উপদেশ দিয়াছেন। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডে ব্রহ্ম বচনে কায়স্থ 

দ্বিজাতি, ক্ষত্রবর্ণ ও বেদশান্ত্রাবিকারী নিরণীত হইয়াছেন । 
স্মতি শান্ধেও কাযস্থ শ্রুত্যধায়ন সম্পন্ন স্থির হইয়াছেন। বীর 

মিআোদয়ের ব্যবহারাধ্যায়ে (কায়স্থ) লেখককে দ্বিজাঁতি বলা 

হইয়াছে। এত্যপায়নসম্পনমিত্যুক্ির্গণকো! দ্বিজাতিঃ। তৎ- 
সাহায্যাৎ লেখকোপি দ্বিজাতিঃ1” পকায়স্থাঃ গণকাঃ লেখকাশ্চ” 

ইতি বিজ্ঞানেশ্বর গ্রন্থে দুই হয়। পদ্মপুরাণগ্রন্থে পাতাল খণ্ডে 

'“কায়ছ্বোক্ষরজীবকঃ' বাক্টী দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতে 

লিখিত আছে “অয়ং লিখন বৃত্তি কায়স্থ ইতি থ্যাতঃ। হুলাযুধ 

স্বৃতিতে ও এরূপ দেখ! যায় "লেখকঃ স্তালিপিকরঃ কায়স্থোহক্ষর 

জীবিকঃ।” শক্ঈকল্পদ্রমে কারস্থকে “লেখকানপি কায়স্থান্ 
লেখ্যকৃত্যৈ বিচক্ষণান্* বলিয়! পরাশর হইতে উদ্ধৃত করিয়া! 
বর্ণন করা হইয়াছে। মন্গুসংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকের 

মেধাতিথি ভাষ্যে কায়স্থ হস্ত লিখিতই প্রমাণ বলিয়৷ কথিত 
আছে। প্রাঁজাগ্রহার-শাসনান্তেক-কায়স্থ-হস্তলিখিতান্যেব প্রমাণী 

ভতবস্তি।” গরুড় পুরাণে ১৯ অধ্যায়ে শ্ীভগবান্ বলিয়াছেন £-- 
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বায়ুদ্ুতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কম্্রজং দেহমাশ্রিতঃ। 
তং দেহং স সমাসাছ্য যযেন সহ গচ্ছতি ॥ 
চিত্রগুপ্ত পুরং তত্র যোজনানান্ত ধিংশতি: | 
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ববশঃ ॥ 

মেধাবী বাকৃপটুঃ প্রাঙ্ঞঃ মতাবাদী জিতেঝ্রিয়ঃ | 
সর্ববশাস্ত্রসমালোকী হোষ সাধু স্থলেখকঃ ॥ 

অমরপিংহরচিত. অমূরকোষ অভিধানে ক্ষত্রিয় বর্গ মধ্যে মরকোষ আভধানে ক্ষাত্রয় বগ মধ্যে 

লেখক ক জাতির স্থান. নিঃসংশয়রূপে নির্ধারিত হইয়াছে । ৭৪৩ 

গ্নোকে বলিয়াছেন £ পা 

বলপিকারোহ্ষর বচনোইক্ষর চুর্চশ্চ লেখকে 1৮ 

ক্ষত্রিয় বর্গ। 
রার৬5০ার, এটিও ৫০৩০০ বাপ “লারপাপরদিি উপধারা পট 

ব্যোমসংহিতায় বলিয়াছেন $--- 

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতঃ কায়স্ছে। বন্মনংজ্ঞকঃ। 

কলৌহি ক্ষত্রিয়ন্তন্ত জপষযজ্জঞেষু ভূপতে ॥ 
বিষুুনংহিতায় বলিয়াছেন £-_- 

“রাজাধিকরণে তন্িযুক্ত-কায়স্থবককতং 
তদধ্যক্ষকর চিহ্ছিতং রাজ সাক্ষিকমূ ৮ 

রহত্পরাশর সংহিতায় বলিয়াছেন $-- 

শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধন্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্িতান্। 

লেখকানপি কাযস্থান্ লেখ্যকৃত, হিতৈষিণঃ ॥ 
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আমাদের ঞ্বঙ্গদেশে সত্যনারায়ণের পাঁচালী ঘরে ঘরে 

সকলেই অবগত আছেন। এ সত্যনারায়ণে কাযস্থগণ যে 

কখনই শূদ্র নহেন এবং পর্ডিত লোকের নিকট তাহার] দ্বিজ 

বলিয়া চিরন্তন মান্য পাইয়া আলিয়াছেন তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । 

“কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ জন্মদাতা হয়। 
দানে মানে পণে কেহ ইহতুল্য নয় ॥ 
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক জাতি প্রত্যক্ষ প্রমাণ । 

বৈশ্ট জাতি ব্যবসাধী নাহি কিছু দান ॥ 
শৃদ্রের শুশ্ীষাধন্ম অন্য কর্ম নাই। 
বর্ণাধম মহানীচ ভ্রমে ঠাই ঠাই ॥৮ 

(কায়স্থ কৌন্বভ ধৃত পাঁচালি ) 

কায়ন্থ রাজ। পুরাকালে আধ্যাবর্ত নাম প্রদান করিয়াছিলেন 

এনং বেদ শাম্বের আধ্্যাচ্ছন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারও 

প্রমাণ আমরা! মেরুতন্ত্রে ১৯৯ পটলে প্রাপ্ত হই। 

বিরাট কায়জ বংশস্থঃ কায়স্থ ইতি বিস্মৃতঃ। 
আর্ধ্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশাত্ত, আর্ধ্যাবর্তঃ প্রমুচ্যতে ॥ 

অয়ং তু*নরমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংৰৃতঃ। 
যোজনানাং সহত্রস্ত ্বীপোঁয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ 

উপরিউক্ত গ্লোকটী পাঠ করিলে কায়স্থগণের যে বেদে 
অধিকার ছিল এবং কায়স্থ কর্তৃক আধ্ধ্যাচ্ছন্দঃ গ্রন্থিত হইয়াছিল 

তাহার জাজল্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন কারস্থ জাতির 
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বেদশান্ত্রে অধিকার তখন কোন্ ব্যজি কায়স্থগণকে দ্বিজ 

বলিয়! অস্বীকার করিতে সাহস করিবেন ? 

১১৮২ সালে ফাল্গুন মাসে নিয়লিখিত জগন্মান্য নবদ্বীপ 

নিবাসী প্রাচীন পগ্ডিতগণ প্রকান্তে স্বীয় স্বীয় নাম স্থাক্ষর 
করিয়। ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উপরিউক্ত কায়স্থরাজা 

তাহার রাজধানী শিগ্ভানগরে বেদের আদ্যাছন্দ প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। 

পঞ্ডিত শ্রীরামগোপাল স্তায়ালঙ্কার | 

» জীবীবেশ্বর স্ায়পঞ্চানন | 

» শ্রীকষঞ্জজীবন ন্যায়ালঙ্কার। 

» শ্রীকৃপারাম তর্কালঙ্কার ৷ 

» জ্ীকষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম । 

» শ্্রগৌরকান্ত তর্কদিদ্ধস্ত। 

» শ্রীকষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার। 
» শ্রীনীতারাম ভট্ট। 

» জীকালীশঙ্কর বিছ্যাবাগীশ | 

» ভ্রীশামস্থন্দর স্যায়সিদ্ধান্ত | 
আরে! এ স্থলে বক্তব্য এই যে গর রাজ! এ আরধ্্যাছন্দ প্রকাশ 

করিয়া এই বিশাল সহজ যোজন স্থানকে ফেআধ্যাবর্ত নামে 
আজ হিন্দু জগত গৌরবান্িত, সেই আধ্যাবর্ত নাম দিয়াছিলেন। 

সংস্কত নাটক মৃচ্ছকটিকের নবমান্কে বর্ণিত আছে যে চারুদত্ত 
নামক জনৈক ব্যক্তি বসস্তসেন! নায়ী একটী স্ত্রীলোককে হত্যা 
করিলে এ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়। কায়স্থ পরিবৃত বিচারপতির 
সম্মুথে নীত হন। এমতে দেখা যায় যে কায়স্থেরা পুর্বে রাজ্যের 
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বিচারকার্যে প্রাড়িবাক্পদে নিযুক্ঞ থাকিতেন। মুদ্রারাক্ষসে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে কারস্থ-মন্ত্রী শকট ও ব্রাঙ্গণ-মন্ত্রী বাক্ষল 

রাজসভাতে তুল্যাসন প্রাপ্ত হইতেন। রাক্ষস এবভুত ব্রহ্ধতেজ 
সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন মে তিনি তাৎকালিক বিস্যাবুদ্ধি সম্পন্ন সর্বজন 
মান্ত গভীব নীতি বেন্তা ও শিক্ষাণাত। প্রসিদ্ধ চাণকা পণ্ডিতকে 
রুষ্ণকায় হেতু বিপ্রের অনুপযুক্ত মনে করিয়া রাজসতায় আসন 

প্রদানে স্বীকৃত হন নাই। সেই ব্রাহ্মণ রাক্ষস অবলীলাক্রমে কায়স্থ 
শকটকে সমব্যক্তি জ্ঞানে সখ্য করিয়! একাঁধনে বমিতে ও নিদ্রা 

যাইতে আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন। সে সময়েও কায়স্থজাতির 

অবমানন! ব্রাঙ্ষণগণ করিতেন না। 

কাশ্মীরের রাজপণ্ডিত শ্রীসোমদেব ভ্ট “কথা সরিৎসাগরে” 

কায়স্থদিগকে সন্ধি ও বিগ্রহ সচীব বলিয়া প্িখিয়াছেন। "সদ্ধি- 

বিগ্রহ-কায়স্থ।” এ প্রদেশের শ্রীকল্হণ পণ্ডিত কৃত "রাজত- 

রঙ্গিণী” গ্রন্থে কায়স্থজাতি কাশ্ীরাধিপতির সন্ধিবিগ্রহকারী 

সচীব, সেনাপতি, সামন্ত, কোষাধ্যক্ষ, প্রভৃতি পদ সকল অধিকার 

করিতেন লিখিত আছে । এর গ্রন্থের ৪র্থ তরঙ্গে কাশ্মীরে যোড়শ্র- 

সংখ্যক কায়স্থ নরপতি রাজত্ব করিতেন ইহাও বর্ণিত আছে। 

ফ্রবানন্দ কারিকা় তৃষ্ট হয় যে বঙ্গদেশের অধীশ্বর আদিশুর 
মহারাজ, ধাহার্র আর একটা নাম জয়স্ত, কায়ন্থ ছিলেন। 

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোহন্বষ্ঠ-নীমকঃ | 
অভবন্তন্থ বংশে চ আদশুরো নৃপেশ্বরঃ ॥ 

অগমদ্ ভারতং বর্ষং দারদা স রবি-প্রভঃ | 
জিনতা চ বৌদ্ধরাজানং তথ! গৌড়াধিপান্ বলান্ ॥ 
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আদিশূর রাজ! যে কায়স্থ ছিলেন তাহার আরও প্রমাণ 

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে পাওয়। যায়। তাহাতে লিখিত আছে যে 

জয়পীড় নামক কাশ্দীরের দশম কায়স্থ রাজ! গৌড়দেশে পৌু, 
বর্ধন নগরে আসিয়া গৌড়রাজ আদিশূর জয়স্তের কন্ত! শ্রীমতী 
কল্যাণদেবীকে কায়স্থকন্। জানিয়৷ বিবাহ করিয়াছিলেন । 

আইনি জাকৃবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে বঙ্গদেশে ভোজগর্ব 

বংশীয় ৯ জন কারন রা! আদিশৃর রাজার পূর্বে রাজ 

করিয়াছিলেন। 

বণয়স্থগণ যে ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন তাহার 

যথেষ্ট প্রমাণ অগ্তাবধি রহিয়াছে । তাহার! রাজ। ও ক্ষত্রিয় 

পথাবলম্বী, কিন্তু তাহাদের মধো বধাহ।র!। রাজ্যশাসন তার ন! 

পাইতেন তাহারা বিগ্তাচষ্চা ও যাগবজ্ঞাদি অনুশীলনে দিনাতিপতি 
করিতেন। তীহার।ই ব্রহ্গকায়স্থের স্বভাব সংরক্ষণ করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়চারে রত থাকুন অথব! 

ব্রাহ্মণাচারেই রত থাকুন তাহারা যে দ্বিজগণের আচার ব্যবহার 

গুলি কখনই অবঞ্চেল! করেন নাই তাহ! পুরুষানগুক্রমে কালের 

ইতিহাসে স্বর্ণ ক্ষরে সাক্ষা দিতেছে । তীাহ।র! যে দ্বিজ তাহার 

আর মন্দেছ নাই। যে কালে আদিশুর মহারাজ যজ্ঞ করিয়।- 

ছিলেন সেই সময়ে তিনি উত্তম দ্বিজের অভাঁব বোধ করিয়া 

কান্তকুজের তাৎকালিক অধিপতি শ্রীবীরসিংহকে তাহার যজ্ঞ 

কাধ্যানুষ্ঠঠনের নিমিন্ত দশ সংযখক দ্বিজ গৌড়দেশে প্রেরণ করিবার 

জন্য অনুরোধ করিলে বাজ! বীরয়িংহ পঞ্চত্রাহ্মণ ৪ পঞ্চএক্ষকায়স্থ, 

এই' দশজন দবিজকে যন্তার্থে যাজ্িক করিয়া গৌড় দেশে পাঠাইয়া- 
ছিলেন। কবিভট্ট শালীবাহন কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে £-- 
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কান্যকুজপতিধারঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ স্ধীঃ | 
বিজ্ঞায় পণ্ডিতাঃ সর্ধবে আদিত্যৈশ্চাভিমন্্রিতঃ ॥ 
গৌঁড়েশ্বর মহারাজ রাজসুয়মনুতঠিতং । 
তদর্ধে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজা দশ ॥ 

কতকগুলি সংস্কার যাহ! কায়স্থগণের মধ্যে অগ্ভাবধি প্রচলিত 

রহিয়াছে তাহ! পর্যালোচনা করিলে পরিলক্ষিত হইবে যে 
স্কার গুলি প্রত্যেক দ্বিজের কর্তব্য কর্ম্ম। শূদ্রজাতির এ 

সকল সংস্কারে অধিকার নাই । প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যায় 
অনপ্রাশন ক্রিয়ায় কায়স্থগণ কখনই পুরোহিতের ছারা বালকের 

মুখে অন প্রদান করেন না। কেবল শূড্র জাতি, পুরোহিত অথবা 

শ্রেষ্ঠবর্ণ দ্বার! বালকের মুখে অনদিয়া থাকেন। উহা 

কায়স্থাচার বিরুদ্ধ। কায়স্থগণ দ্বিজ বংশোদ্ভব বলিয়া এঁ রূপ 
শৃদ্রাচারে সম্মত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে 
মন্্গ্রহণে কেবল দ্বিজেরই অধিকার আছে। শদ্রের মন্ত্র দীক্ষা 

স্কার নাই। এই কথা শ্রীমপ্তাগবতে শ্বামীকৃত টীকায় লিখিত 

আছে। যথা ইদ্দানীং বর্ণ ধর্মান্ বক্ত,ং শৃদ্রস্ব ন মন্ত্রবৎ সংস্কার 
যুক্তং জগাদ নচৌপনয়নবস্তং অতো নাসৌ দ্বিজঃ। স্থৃতিতেও 
উক্তহয় ষে ূর্দের বিবাহ সংস্কার ব্যতীত অগ্থ সংস্কার নাই। 

“বিবাহমাত্রং সংস্কারং শুদ্রোপি লভতে সদা” ইতি স্থৃতিঃ। কিন্ত 
1ঘ্জবলিয়! কায়স্থগণের মধ্যে মন্ত্গ্রহণ সংস্কার চির প্রচলিত। 

ইহাদিগের মন্ত্র সকল শু যুক্ত। *তৃতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যায় 

যে বিবাহ সংস্কারে শুদ্রজাতির প্রথা হইতে কায়স্থগণের প্রথায় 

কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। কায়স্থগণ যদি শূদ্র হইতেন তাহা 
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হইলে ইইাদিগের সগোত্রে ও সমান গ্রবরে' বহুপূর্ব হইতে 
বিবাহের প্রথা! চলিয়া আসিত। বাহার। দ্বিজ তাহাদের »দ্যে 

কখনই সগোত্রে বিবাহ নাই। কায়ন্থগণ দ্বিগ বলিয়া কখনই 

সগোত্রে বিবাহ করেন নাই । এমতে আমরা দেখিতে পাই থে 

বর্তমান বঙদেশীয় কায়স্থগণের সর্ববিষয়ে দ্বিজের আচার আছে, 

কেবল তাহার! উপনয়ন বিহীন। ইহার কারণ বল্লাল সেন। 

তাহার দৌরাত্তেয স্বত্রের বোঝা কয়েক পুরুষের জন্য মাত্র স্বন্ধ 

হইতে অপহৃত হইয়াছিল । এ উপনয়নের অভাবে মণি হার! 
ফণীর ন্যায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ নিস্তেজ হইয়াছিলেন ৷ ইদ|নীন্তন 

কাযস্থজাতি কোন্ বর্ণ বলিয়া তর্ক বিতর্ক হওয়ায় ইহা! এক 
প্রকার স্থির হইয়াছে যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ। আমরা অবগত 

হইয়ছি যে জয়পুরাধিপ প্রতি রাজন্যবর্গ কায়স্থবর্ণ শত্রিয় 

জাতি বলিয়! প্রমাণিত করিয়াছেন। উক্তপশ্চিমাঞ্চলের সেন্সস্ 

স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট বরন্ সাহেব কারস্থজাতির বর্ণ স্থির করিবার 

জন্য জয়পু'ণর মহারাজকে পত্র লেখেন। এ পত্র প্রাপ্ত হইয়া 

জয়পুরের রাজ! যাবতীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের প্রেরিত প্রতিশিধিগণ 

লইয়া একটী সভার অধিষ্ঠঠন করেন। এ সভাতে পুরাণাদি 

শাস্ত্রের প্রমাণ সকল গৃহীত হইয়া সমাগত পগ্ডিতম গুলীর ছার! 

গ্থির হুয় যে কায়ন্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণ। 
আর একটী কিন্বদত্তি আমর সচরাচব প্রাপ্ত হই। ভারতের 

সকল রাজার অগ্রগণ্য রাক্গচুড়ামণি উদয়পুরের মহারাঁজকে ই 
জন মাথুর কায়স্থ প্রত্যহ প্রথতে নিদ্র। ভঙ্গ করাইতেন। কোন 

নীচপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ ইহা অবগত হইয়! স্থির থাকিতে পারেন 

নাই। তিনি প্রকাশ্তে প্রাতঃকালে মহারাজের শৃদ্রমুখ দর্শন 
১২৬ ০০১/ড) ২ ৯/১/ %০ 
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নিষেধ নলিয়া "প্রচার করিলে এ দুই কাঁয়স্থ রাঁজকল্মগবী 
মহ্থারাজেব নিকট নিবেদন করেন যে তাহার! কখনই শূদ্র নহেন 

এবং বে পণ্যন্থ ন। কায়ং জাতি শূত্র কিনা এ সম্বন্ধে বিচার হুহু 

তাবংকাল ভাহাব1 রাজদ্বারে প্রবেশ করিবেন না। মহারাগ 

এই কথা শ্রবণ করিষা বহুঅর্থ ব্যয়ে নানা দেশ হইতে শান্স 

বিশারদ পঠ্িিতগণ আনাইয়া শান্দীয় প্রমাণাদি গ্রহণ পুর্ব ক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কায়ন্ক জাতি ক্ষত্রির বর্। তাহাতে 

মাথুর কায়হদ্বয়ের সম্মান অথগ্ড বহিল। 

বিশ্বেখ্বরের কায়স্থকুলদর্পণ গ্রন্থ পাঠে আবে। অবগত হওয়। 

যায় যে সম্প্রতি একটী ঘটনায় কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় প্রমাণিত 

হইয়াছেন । ১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্দে পাটন। জেলাব সবজজ বাঁয় অবিনাশ 
চন্দ্র মিত্র বাহাদুরের বিচারালয়ে ২৬ নং মকদ্দমাঁয় কায়স্ক কোন 

বর্ণ জাণিবার আবগ্তক হুইলে কাণীর মাগান্ট পগ্ডিতবর্গের ও 

গ্রধান প্রপান রাঁজকন্মচারী গণের মতামত গৃহীত হইয়া কায়স্থ 

ক্ষত্রিয় বর্ণ স্থির হয়। পণ্ডিত বাল শান্ধী, পণ্ডিত তারাচরণ তক 

বাচল্পত, পঞ্িিত শ্ীভলাপ্রপাদ, পগিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি, আই, 

ই, চিত্রগুপ্ত মন্দিরের অধ্যক্গ প্ডিত জয় শঙ্কর জ্যোতিষী, পর্ডিত 

শিবনারায়ণ 'ওঝ।, রায় তুর্গাপ্রসাদ, মুন্সী কালীগ্রসাদ প্রভৃতি 

মান্যবর পাক্তিগণ/কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় বর্ণ তাহার সপক্ষে সাক্ষ্য 

প্রান কবিয়াছিলেন। তান্ষণশ্রেষ্ঠ বাবহারিকবর পণ্ডিত 

শ্টামাচরণ সরকার মহাশয় তদীয় ব্যবস্থাদর্পণ গ্রন্থে কায়স্থ 

জাতিকে ক্ষত্তিয়নর্ণ বলিয়া! প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

ব্রাহ্মণকুলতিলক নবদ্বীপের মহারাল কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাজপেয়ী 

যজ্ঞে কারস্থগণকে ক্ষত্রিয়াপন দিয়া সম্মান করিয়াছিলেন। 
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“অগ্িহোত্রে মহাযজ্জঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিাসনে | 

ববার শ্রীকুষ্ণচন্দ্রো নবদ্বাপাধিপঃ স্ত্ুধীঃ ॥৮ 
কাযস্থগণ দ্বিজ ও সংস্কার যোগ্য কিনা! তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ 

হওয়ায় সময় সময় তর্ক বিতর্ক উ্বাপিত হইয়! ভারতের আধ্যাবর্ত 

ও বক্গাবর্তের মাননীয় প্ডিত মণ্ডলীর দ্বারা সকল সময়েই স্থির 

হইয়াছে যে কাযস্থগণ দ্বিজ ও সংস্কারে অধিকাথাঁ। ভারতের নান! 

স্কাঁনে নানাকালে অবশ্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পগুতগণ এখই 

বাবস্থা পুনঃ পুনঃ দশবার পিয়াছেন। পণ্ডিতগণের সংখ্যা গণনা 

করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহারা নানাধিক এক সহজ । 
১। প্রথম ব্যবস্থা ১৮৪৪ খুষ্টাব্দে আন্দুলরাজ রাজনারায়ণের 

ন্দ্রে গর্সাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ- 

গণের স্বধর্ম্ে পুনরাগমন প্রবৃত্তি সেই কাল হইতে প্রত্যহ দৃঢ় 

হয়া সমগ্র উত্তর ভারতকে আন্দোজিত করিয়। কায়স্থের বর্ণ 

ধশ্ম পুনঃসংগ্বাপন হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। 
২। ১৮৫৪ থুষ্টাবে ধোশাই প্রদেশের পনাবিভাগের ৮০ 

করন পগত ব্যবস্থার দ্বাবা সে প্রদেশের কায়স্থগণের সম্মান 

রঙ্গা করেন । 
»। ১৮৭৩ থুষ্টাব্দে কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা হঈলে 

চত্রপ্তপ্ত ও চন্দ্সেন বংশাপ্গণ সকলেই যে ক্ষথিয় সন্তান তাহ্। 

মখামহে।পাধ্যায় প্ীবাপুদের শাস্থী প্রতি ৯৫ জন কাশীবাসী 

স্তপ্রসিদ্ধ পঞ্ডিত স্থির করিয় ব্যবস্থা দিঘ্াছিলেন। উহা “কায়স্থ 

মুল পুরুষ জাতি নির্ণয়” নামক ব্যবস্থাপত্রে দেখিতে পাইবেন। 
৪। ১৮৭৪ থ্ষ্টাব্দে পুনরায় এ সম্বন্ধে আন্দোলন হঈলে 

মথুরার ২২ জন পঙিত এরপ ব্যবস্থা! প্রদান করেন। 
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৫। আমরা অবগত আছি যে অযোগ্যার ১৪শ সংখ্যক 

পণ্ডিত, জন্থুব ৪৩ জন এবং কাশ্ীরেব ৩৩২ জন পণ্ডিত কায়স্থের 

ক্ষত্রিয় প্রমাণে তিন্টী পৃথক ব্যবস্থ। দিয়াছিলেন। 

৬। আধ্য কায়স্থদীপিকা গ্রন্থ পাঠে জান! যায় যে বিক্রমপুর 

অঞ্চলের পণ্ডিতগণ কারস্থগণের ক্ষ্রিয়ত্ব প্রমাণ সাপক্ষে পঞ্চ 

সংখ্যক পাতি ক্রমে জমে দিয়াছিলেন। ১৮৯১ থুষ্টাব্দে ফরিদ" 

পুবের আধা কায়স্থগণ বিশেষ অনুসন্ধানের পর তর্ক শিতক 

ঘার! কায়স্থগণের ক্ষত্রিয় পিদ্ধান্ত করিয়। বিপক্ষ মতাবলম্বী ব্যক্তি- 

গণকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন । 

৭| ১৯০১ খুষ্টান্দে নবদ্ীপ নিবাসী মহামভোপাধ্যায 

্রীযুক্ত রাজকুষ্ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্তিতগণ ও ভাটপাড়া ও 
কণিকাতা নিবাসী মান্ত পণ্ডিতগণ সর্ববসমেত ১৭ জন শ্রী'চিত্র গুপ্ত 

বংশজাত কায়স্গণ বুদিন উপনয়ন ক্রিয়া না করায় ত্রাত্যাচারী 

আছেন বলিয়া প্রকাশ করেন । 

৮ মহামহোপাধায় পগ্ডিত শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, 

হ্ীল্গধাকর ত্রিবেদী ও স্বামী রাম মিশ্র শান্সী প্রভৃতি কানী, 

দ্রাবিড়, নবদীপ, জন্বু, বর্ধমান, দ্বারভঙ্গ নিবাসী ৬৬ জন পণ্ডিতের 

দ্বারা ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্থির হইয়াছিল যে কায়স্থগণ ভ্রাভাচাবী 

হইলেও ত্রাত্যান্তোম অথবা অপত্তত্বোক্ত ঘাদশ বার্ধিক প্রাপনশ্চিনত 

ছারা ্বধর্ম সংস্থাপন করিয়। শুদ্ধ সংস্কার যুক্ত দ্বিজগ বলিয়া 

পরিচিত হইবেন । 

৯। বঙ্গদেশীয় পণ্িত জীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাণীণ, 

শ্রীযুক্ত কেদার নাথ স্থতিভূষণ, শ্রীযুক্ত নীলক ন্বৃতিরত, শ্রীযুক্ত 

চণ্তীচরণ স্মতিতূষণ ও শ্রীযুক্ত দেবী প্রসন্ন স্থতিভূষণ প্রন্থতি 
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বর্তমান পণুতমগুলী ৬০ জনে বিগত ১৯০৩ ৃষ্টান্স কায়স্থ সভার 

অধিবেশনেব মন্তব্য অনুসাবে একবাক্যে বঙ্গদেশীর কায়স্থগণ 

ক্ষত্রিয় ও তাহার। নিরাপত্তিতে ক্ষত্রোচিত যাবতীণ সংস্কারের 

যোগ্যপার স্থির করিয়। ন্যপস্থা দিয়াছেন । 

১০। উক্ত ব্যবস্থা মহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 

তর্কভূষণ ও মহামহোপাণ্যায় শ্রীঘক্ত কামাখা।নাথ তর্কবাণীশ 
মহোদয় সমর্থন করিয়! দ্বিজ বলিয়! প্রত্যেক শ্রীচিত্রগুপ্ত বংশায় 

কায়স্ত্বেব উপনয়ন সংস্কার কর্তব্য পরামর্শ দিয়াছেন। 

বঙ্গদেশে আন্দুলনিধাসা রাজ! রাঁজনারায়ণের উদ্যোগে 
কায়স্থগণের স্বধর্্ে প্রত্যাবর্ভন চেষ্টা বিফল হয় নাই। অদ্য 

প্রায় সপ্ত সহজ বক্ষদেণীয় কয় উপবীত গ্রহণ করিয়। ধন্ম রক্ষা 

করিতেছেন । স্বধন্ম সংস্থাপনের বাঁজ রাজা রাজনারায়ণেব সময় 

হইতেই উত্তমরূপে বপন হয়। তাত্কালিক মাগ্ত পণ্ডিত 

মণ্ডলীর নিকট হইতে তিনি চারিটা ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। 

সাধারণের অবগতির জন্য এ ব্যবস্থা গুলি এই স্থলে মনবেশিত 

করিলাম । 

প্রথম বাবস্থা । 

এতেষাঁং ব্রদ্গকায়স্থ। ক্ষত্রিয়েন ক্ষতিয়াযাং 

জাঁতা তে চোভ্ম কায়স্থা বিযুঃ বন্থ গণ দেবতা 

চিত্রগু্ড ঘমবংশজাঃ এতন্ডিন্ন] বৈশ্বোন শুদ্রেন বা 
শৃদ্রোয়ং করণা? জাতাস্তু সচ ন চিত্রগুপ্ত যমবংশজ 
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শদ্রদাতয়শ্চাধমাঃ দেশবিশেষে তেষাং বহুনাঙ্গা যথ। 

করণ কায়স্থঃ মধ্যশ্রেণী কায়স্থঃ শূদ্রকায়স্থত্েন 

প্রসিদ্ধা এব ত্রন্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণণ “সবর্েভ্যঃ 

সবর্ণান্র জায়ন্তে হি স্বজাতিয়ঃ 1৮ 

ইতি যাঁজ্ঞবন্ধ্যবচনাৎ। 

এবং হত্বা্ঘুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্। 

ইত্যুপক্রম্য সগ্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্ধ্যা দাল্ভ্যং 
সমাযযেধ। 

ততোবানঃ সমারাতো দাল্ভ্যাশ্রমমন্তুতমম্ ॥ 

পুজিঠ1 মুনিনা সদ্য? পাগ্যাধ্যাচমনাদিভিঃ | 

দদে মধ্যাক্মসময়ে তন্মৈ ভোৌজনমাদরাঁৎ ॥ 
রামন্ত যাঁচয়ামাস হদিস্থং স্বমনোরথং। 

বাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্ভ্যে মহামুনিঃ ॥ 

ততো ছোৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুমু'দা ৷ 
ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি । 
ঘন্তয় প্রার্থিতং দেব তত্বং শংদিতৃমহ্সি ॥ 

রামউবাচ। 

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা | 

চক্দরসেনস্য রাজধেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাতআনঃ ॥ 
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তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংফ্বেং তাং মহাথুনে | 

ততো! দ্রাল্ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদ্ামি বরমীপ স্তিং | 

দালভ্য উবাচ। 

স্ত্রিয়া গভভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতৃমহসি । 

ততো রামোহ্ব্রবীদ্দাল্ভ্যং যদর্থমহুমাগতঃ ॥ 
ক্ষত্রয়ীন্তকরশ্চাহং তং ত্বং যাচিতবানলি | 

প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্ছো গর্ভ উন্ভম£ ॥ 

তল্মাৎ কারস্থ ইত্যাখ্য। ভবিষ্যতি শিশো? শুভা। 

এবং রামে। মহাবাহুহিত্বা তং গর্ভমুন্ভমমূ্ ॥ 

নির্জগামা শ্রমাভম্মাৎ ক্ষত্রিযান্তকরঃ গুভূঃ। 

কাযস্থ এষ উৎ্পন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্িয়াভতঃ ॥ 

রামাজ্ঞয়া স দাল্ভ্যেন ক্ষাত্রধশ্মীদ্বহিক্কৃতঃ 
কায়স্থধশ্মবিধিন। চিত্রেগ্ড প্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ ॥ 

ও শদেগাত্রাশ্চ কায়স্থাঃ দাল্ভ্যগোত্রীস্ততোইভবন্। 

দাল্ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধশ্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ 
সদ'চারপর। নিত্যং রত! হরিহরাচ্চনে । 

দেবানাঞ্ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পুজকা ॥ 
, ইতি স্বন্দপুরাণত। 



রি 
ঘিতীয় বাবস্থা! । 

এতদ্দেশীয় মনৃজব্রল্মকায়ন্থিঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধ 
কন্মাভিলাপে ভ্রাহবন্সান্তং নাম প্রানোজ্যৎ | 

ঘথা শন্ম। দেবশ্চ বিপ্রশ্ বন্ঠাত্রাভাচভুুজঃ | 
ইতি চিত্রপ্তপ্ত ঘম বচন1ৎ। 

পিচ শঙ্মান্তং ব্রাহ্মণন্ত স্তাঁৎ বন্মীন্তং ক্ষত্রিয়স্ততু 

ইতি শাতাতপ বচনাক্চ। 

(রায় বন্মান্তং বা) 

ত্রাঙ্ছণে দেব শন্মাণোৌ রায় বন্মাচ ক্ষত্তিয়ে | 

ধনে! বৈশ্যে তথ! শু্রে দাস শব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥ 
ইত বৃহদ্বন্্ পুরাণ বচনাতৎ। 

হতঃআ্্ীভিস্থু দেব্যন্ং নাম পরনোজাং ॥ 

দেব্যন্তাভিজ্িযঃ স্মৃতা | ইত্যুদ্বাহতত্বপ্রতবচনাতৎ 

স্রাব দেবাতি বিপ্রাণ।ং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ কথ্যতে। 

দসীতি বৈশ্যশুদ্রান্্ কথ্যতে মুনিপুঙ্গ বৈঃ | 
ইতি বৃহধন্মপুরাণ বচনাস্চ। 

তৃতীয় ব্যবস্থা! ৷ 
পুর্ববোক্ত ব্রহ্মকায়টস্থঃ ক্ষত্রিয়ৈব কৃত ব্রাত্য 

প্রাযশ্চিতৈরপি বৈধকন্মাভিলাপাদি বাক্ে 
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ত্রাতবন্মান্তং নাম ও কার যুক্তং গ্রযোজ্যং | 

ইদানীন্তনৈঃ পুর্বতনৈশ্চ প্রোক্তকায়স্থির্দাস 

পদোল্লেখেন যদ্যদ্ কম্মকৃতং বাক্যব্যত্যয় 

রূপাঙ্গভঙ্গোদিত তন কন্ম সিদ্ধষেব । 

প্রধানস্যা ক্রয় যত্রসাঙ্গং তৎপ্রিয়ুতে পুনঃ । 

তদকঙ্গস্তা ক্রিষাযাজ্ত নাবুন্তিণচ তৎ ক্রিয়া ॥ 

ইতি ছন্দোগ পরিশিষ্ট ইতি সভাং মতং । 

চতুর্থ ব্যবস্থা । 
পুর্পোক্তব্যবস্থা সং প্রামাণিপিকব আ 

ইতি ন্যায়েনাস্মীভিন্ত প্রমাণান্তরমপ্যন্ুলিখ্যতে। 
ইত্যপিদাসাদি পদোন্সেখেন কৃতং আাদ্ধাচ্চনা- 

দিকং কম্ম সিদ্ধমেব। দৈবকন্ম ততোপিতকন্ম্চ 
লক্ষ্যান্থসারে তথ। শ্ীবিগুশ্মারণৈকেন সম্পুর্ণ? 
ভবস্ত। বগা শ্রীকৃষ্ণে জীবিতে 'তদ্বান্ধবাশ্চ 

দ্বারকামাগত্য হতঃ কৃষ্ণ ইতি কণবামান্তঃ। তৎ 

কালোচিতমখিলঘুপরত ক্রিয়া কলাপঞ্চত্র£। 

তত্রচান্ত যুদ্ধমানস্তাতি শ্রর্দঘাদ্ত বিশষ্ট পাত্রোপ 

যুক্তান্নাদিনা কৃণ্ণস্য বলপ্রাণ পুষ্টি রভূদিতি | বান্ধব- 

রে 
। পল্ন্ 
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কৃত শাদ্ধেন যথা জীবতঃ শ্রীকুষ্ণস্য বলপ্রাণ 

পুস্ট্য/ভিধানেন তচ্চ শ্রাদ্ধং সিদ্ধমিত্যভিহিতং | 

অপিচ 

ইতি বিষুরপুরাণং স্তমস্থকোপাখ্যানং | 

অপবিভ্রঃ পবিত্রো বা সর্ববাবস্থাং গতোশুপিবা । 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহ্াভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ 
যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যস্তবেহ | 
তৎসর্বমক্ষয়ং দেব প্রীগোবিন্দ প্রসাদতঃ ॥ 

নেহাতি ক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবাঁয়ো ন বিছ্াতে | 

স্বল্পমপ্যস্ ধশ্মম্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥ 
ইতি স্তি;। 

ব্যবস্থা দাতবর্গের নাম যথা 2 

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীতান্বর তর্কভূষণ, বিহবপুষ্ষরণী, নবদ্বীপ । 

| 

৩। 

৪ | 

৫ | 

৬। 

৭ | 

৮। 

গণ 

59 

চি 

খ্ণ 

2৭ 

79 

চি 

£ 

নবকুমার বিদ্যারত্ব, আন্দুল । 

ঈশ্বরচন্দ্র ন্তায়রত্ব১র প্র । 

রাজন্্র ম্তায়ভৃুষণ। এ । 

ভগবানচন্দ্র স্তায়বতু, রাজারবাগান, কলিকাতা। 

মদনমোহন 2ঁয়রত্ব, আন্দুল। 

প্রেম্টাদ তর্কপধ্চানন, ছ্বাপ়হাটা। 

কালীশঙক্কর বিদ্যাভূষণ উত্তরপাড়া। 
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৯। পণ্ডিত ভীবুক্ত জরশক্কর তর্কালঙ্কার, উন্তরপাড়া | 

৯০ । 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭ । 

এ 

গথ 

9 

$5 

চা 

মদনমোহন তর্কালক্কার, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা 

তারাটাদ তর্কশাগীশ, কোনগর | 

নবরুঞ্ বিদ্যাবাচম্পতি, ত | 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভাবড়]। 

বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্ক।র, সোণামুখী, বাকুড়া | 

রাষগোপাল তর্কপঞ্চানন, শ্রীপামপুর | 

ঈশ্বরচন্ত্র তর্কভূষণ, কোনা । 
দুর্গা প্রসাদ বিদ্যাবাচম্পতি, শিবপুর | 

রামচরণ তর্কপঞ্চানন, সালিখা। 

রাধামোহন বিদ্যালঙ্কার, বর্ধমান । 

হরিনাথ ন্যায় ভূষণ, শিবপুর । 

মধুসুদন তর্কবাগীশ, সালিখা। 

ঈশানচন্দ্র তর্কটড়ামণি, কোদালিয়া। 

গৌরীশঙ্কব তর্কসিদ্বাত্ত, বলাগড়ে। 
রামধন শিরোমণি, খটির।। 

বিশ্বেশ্বর বিদ্যালক্ক।র, অ'।টপুর । 

পীতান্বর চুড়ামশি, মহীবাটী | 
মধুস্দ্দন তর্কালঙ্কার, খামাবপাড়া। 

কৈলাশনাথ সিদ্ধান্তনাগীশ, মেহেরপুব । 

রাষদাস তর্কসিদ্ধান্ত, শিবপুর । 

লঙ্গণচরণ তর্কভূষণ, ভবানীপুর । 

বামগোপাল তর্কালঙ্কার, ঝাপড়দহ | 

ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি, বেগমপুর। 



৩৫ 1 
৩৩। ১১ * অভয়চরণ তর্কালক্ক।র, জনাইবক্া! । 

৩৪। ৮»  হলধর তর্কচূড়ামণি, ভাটপাড়া। 

৩৫। 5) রামরত বিদ্যালক্কার, হোগলকুঁড়িয়া, কলিকাত]। 

৩৬1 ১, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নারিকেলভাঙ্গা, প্। 

৩৭। ১ শ্যামাচরণ তত্ববাগীশ, বংশবাটী। 

৩৮। ৯ শীধর স্ায়রত্্, ইলছ বামোললাই, বন্ধম[ন। 

৩৯। ৯, শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ, মাহেশ। 

উপরিউক্ত বাবস্থা গুলি যে সকল পণ্িিত দিয়াছেন তীহার। 

ধন্ত এবং প্রত্যেক স্বধর্মীচারী কায়স্থ তাহাছিগের নিকট চির 

গনী । ভাহাদিগেব নাম ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইবে সন্দেহ নাই। 

কারণ তাহাব। ধম্ম রক্ষ। কাধ্যে সহায়ত করিয়াছেন । ভাটপাড়! 

নিবাসী পগ্ত প্রবর শ্রীযুক্ত হলধর তর্কচুড়ামণি মহোদয়ের নাম 
কোন ব্যক্তি অবগত নহেন? তিনি স্বীয় স্বার্থ পরিত্যাগ 

করিয়! ধর্ম রক্ষা হেতু সমস্ত বিপর্দ অর্েশে সহা করিয়া! সমাজে 

চিরম্মপ্ণীয় হইয়াছেন। কায়স্থ জাতির সম্মান রক্ষা করিয়া 

তিনি যথার্থ ই ত্রাঙ্গণ বণিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং আমর! 

সকলে একবাক্যে তাহাকে ত্রাহ্গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিবাদন করি। 



তৃতীয় অধ্যায় । 
পূর্ন ছুই অধ্যায়ে কায়স্থগণ ত্রহ্মতেজঃ সম্পর ও দ্িজ 

প্রমাণানস্কর এক্ষণে ব্রহ্মকায়স্থগণের উপনয়ন সন্বন্ষে কিছু 

প্রকাশ করিব। কায়স্থগণের সংস্কার লাভের যোগ্যতা থাকায় 

তাহাদের উপবীত গ্রহণ জীবনের একটা প্রধান কর্ম। সংস্কার 

বিশিষ্ট দ্বিজহ লাভ করিতে হইলে উপবীতগ্রহণের আবশ্তকতা 
হয়। যাহার বলিয়া! থাকেন যেভাহার! ক্ষঞ্রিয় অথচ উপবীত 

বিহীন তাহার গায়ের জোরে যেম্ত “গায় মানেনা আপনি 

মোড়ল” সেইরূপ দ্রিজাচ।রী শ্গিয়। মানব মাত্রেরই ইচ। জানা 

আবম্তক যে উপনয়ন না ভইলে ব্রহ্গতেজ বিগ্ধমান হয় না। 
অতএব উপনয়ন সংস্কার প্রত্যেক ক্ষত্রিয় ব৷ ব্রঙ্গকায়স্থ জীবনের 

অঙ্গ । উপবীত গ্রহণ করিতে অবহেলা করা কোন ক্রমে 

উচিত নভে । 

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়।ছে ঘে দশজন সংস্কার যুক্ত ছিজ 

গোৌঁড্রেশ্বর মহারাজের রাজহ্য়-রূপ পুরোষ্টি যন্ঞার্থে যাজ্জিক হইয়! 

আসিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে & সকল দ্বিজগণের 

মধ্যে পঞ্চ কায়স্থ কিরূপে যজ্জোপবীত পিহীন ঠইলেন ? ইহার 

উত্তরে বল্লাল সেনের প্রতিশোধ লইবাব প্রবৃত্তি বিষয়ক সচর1- 

চর প্রচলিত ইতিরত্তি পুনবানুত্তি কবিতে হয়। তাহা চতুর্থ- 

অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে স্থির করিয়া এস্থলে উহা! প্জ্ান্লপুঙ্খরূপে 
বর্ণন কর! নিশ্রয়োজন মনে করি । যখন বল্লান দেখিলেন থে 

তাহার নীচ সংসর্গ হেতু মধ্যাদা 9 রাজসন্মান হ্রাস হইয়। 
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আমিতেছে এব কান্তকুজাগত কায়স্থগণ হবার! তিনি সমাজে 

দ্ণার চক্ষে দৃষ্ট হইতেছেন তখন তিনি তাহার কৌশল প্রভাবে 
কয়েকটা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিলেন। রাজার সাহায্য 

প্রাপ্ত হইয়। প্র ব্রাহ্মণ সম্তানগণ আপনাদের পদ ও সম্মান ভূলিয়। 
গিয়া রাজার অন্কুমতি অনুসারে রাজপক্ষ সমর্থন হেতু কান্তকুক্তাগত 
কায়স্থগণকে নিধ্যাতিত করিতে আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন। 

তখন তাহার! কায়স্থগণকে শূদ্রাচারী করিলে আপনারাও পতিত 

ব্রাহ্মণ হইবেন এ কথ! যনে করিতে পারেন নাই। ধর্ধজ্ঞান শূন্য 
হইয়। সমাজের চতুর্বর্ণ প্রথা বিলুপ্ত করিবার জন্য তাহারা 

প্রস্তত হইলেন। এ ব্রাহ্গণগণ কায়ছ্থের নাশ করিয়া কেবল 

আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন মাত্র। সমগ্র ভারতে 

বন্গদেশীয় ব্রাঙ্মণগণ ঘ্বণিত হইলেন কারণ ক্ষত্রিয় না থাকিলে 

তাহার! দ্বিজের দান না পাইয়া ও দ্বিজ কর্তৃক সম্মানিত না হইয়া 
শূদ্রাচারী উপবীত বিহীন জাতির মধ্যে এরওদ্রমবৎ বঙ্গসমাজের 

উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। রাজাও সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া নানা- 

বিধ পুরস্কারের লৌভ দেখাইয়া তাৎকালিক কায়স্থগণকে তিনটী 

নিয়মের বশীভূত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । 
১। উপবীত ত্যাগ। 

২। মাসাশৌচ গ্রহণ । 
৩। নামাস্তে দাস শব সংলগ্ন করণ। 

কায়স্থগণ এ তিনটী নিয়ম পালনে রাজাদেশে বাধ্য হইলেন । 

কেবল দত্ত মহাশয় এঁ গুলি স্বীকাঁর করিতে অসম্মত হইয়া প্রথমে 

দেশে প্রত্যাগমন করেন। পরে বল্লাল কর্তৃক প্রেরিত ঘোষ 

মহাশয়ের ঘার এ প্রদেশে আনীত হইয়া সমাজে একত্রিত বসবাস 
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হেতু প্রথম ছুই নিয়মের অধীন হইলেন, কিন্তু নামাস্তে দাস শব 
কখনই ব্যবহার করিলেন না। এমতে দেখিতে পাওয়া যায় যে 

বঙ্গদেশে আপিবার ৭।৮ পুরুষ পরে অশ্ষ্ঠকায়স্থ বংশজাত আদিশুব 

মছাঁর/জার সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ কর্ণাট ক্ষত্রিয়-কায়স্থ বংশোদ্ভব 

রাজা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষণ সেনের সময়ে কায়স্থগণ উপবীভ 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ শ্বধর্শমীচার বিবর্জিত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু মহাভারতে শান্তি পর্বে আমর প্রমাণ পাই ঘষে ম্বধন্দাচার 

হইতে বহিষ্কৃত হইলেও পুনরায় এঁ স্বধন্মীচার সম্পন্ন ও সংস্কার 

যুক্ত অনায়াসে হইতে পারা যায়। যথা-_- 

পথিবুযুবাচ । 

সন্তি ব্রগন্ ময়া গুপ্তাঃ জ্ীযু ক্ষত্তিয়পুঙ্গবাঃ 

হৈহয়ানাং কুলেজাতাস্তে সংরক্ষস্ত মাং মুনে ॥ 

অস্তি পৌরবদাঁয়াদো বিদুরথ স্তৃতঃ প্রভো | 
ধক্ষৈঃ সম্বদ্ধিতো বিপ্র খক্ষবত্যথপর্ববতে ॥ 

তথান্ কম্পমানেন যজ্বনাথমিতৌজসা । 
পরাশরেণ দায়াদঃ সৌদাসস্যাভিরক্ষিতঃ ॥ 
সর্বকর্ম্মীণি কুরুতে শুদ্রবভম্ স দ্বিজঃ | 
সব্ব কম্মেত্যভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্থিবঃ ॥ 

নী ্ রর * 

এতে ক্ষত্রিয়দায়াদাস্তত্র তত্র পরিশ্রল্তাঁঃ | 
(গ্যাকার হেমকারাদি জাতিং শিত্য সমাশ্রিতাঃ ॥ 
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যদি মামভিরক্ষস্তি ততঃ স্থাস্যামি নিশ্চলা | 

এতেষাং পিতরশ্চৈব ততৈব চ পিতামহ ॥ 

মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্রিষ কর্ণ! | 

তেষামপচিতিশ্চৈব মযা! কায! মহামুনে ॥ 
বাস্থদেৰ উবাচ । 

ততঃ পৃথিব্য। নির্দিষ্াংস্তান্ সমানীয় কশ্টুপঃ। 

অভ্যধিঞ্চন্ মহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্ বীর্যযসম্মতান্ ॥ 
( ইতি মহাভারতে রাজধর্ম্মে পরশুরামমাহাত্ম্য কথনং ) 

অতএব উপরিউক্ত ব্যবহারানুযায়ী আমরা প্রত্যেক কায়স্থ 

মহোদয়কে অন্থরোধ করি যে তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসক্ষোচে অন!- 

য়াসে পুনবাধ শ্বধরন্ম সংস্থাপন-রূপ দশ কর্মান্বিত হইয়া আধ্যনমাজে 

চাতুর্ববর্ণা ধর্ম সংস্থাপন করুণ। পুনরায় উপবী'ত গ্রহণে কোনরপ 

দোষ হইতে পারে না এবং পুনরায় উপবীত গ্রহণ শান্তর সম্মত ইহা 

দু্ঘরূপে মনোমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উপনয়ন বিশিষ্ট হউন। প্রায় 

৭০ বৎসর পূর্বে এই বঙ্গদেশে পাঁচ ছয় শত ব্যক্তি উপবীত গ্রহণ 

করিয়াছিলেন এবং অগ্ঠাপি ৪ তীহাদিগের মপো কয়েকজন জীবিত 

আছেন । সেঁই সময় হইতে প্রায় ৬০ বৎসর কাল ধরিয়া বে 

কায়ম্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়৷ প্রতিপন্ন কবিধার চেষ্টা বাতিরেকে 

উপবীত গ্রহণের কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ কয়েক 

বংসর হইতে উপবাত গ্রহণের আবশ্তঠকতা স্থির হইয়াছে। 

অনেক গুলি বিদ্বান বুদ্ধিযান ব্যক্তি সাধারণ ব্যক্তিদ্দিগকে তাহা" 

দের পথে অনুসরণ করাইবার জন্য উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া- 
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ছেন। সে দিবস * যখন মাননীয় জীদুজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয় 

প্রকাশ্ঠ সভাস্থলে তাহার পুত্রের বিবাহে কুশ্ডিক] ক্রিয়া করিয়া 

বিবাহ কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিলেন তখন কি অন্ুপবীতি 

কায়স্থগণের মনে হয় নাই যে তাহার! উপবীত গ্রহণ ন। করিলে 
কুশ্ডিকা রূপ দ্বিজগণের ক্রিয়ার যোগ্য নহ্ছেন? মিত্র মহাশয় ও 

শ্রীযুক্ত কাণীপ্রসন্ন সরকার মহাশয় প্রন্থৃতি ব্যক্তিগণের উপবীত 

গ্রহণ স্বদ্ধে দৃষ্টান্ত সকল কায়ছ্থের অনুকরণীয় । এ সম্বন্ধে সদয় 
কায়স্থ সমাজ একবাক্যে তাহাদিগকে ধন্তবাঁদ দিতেছেন । অনেকের 

চক্ষ ফুটিয়াছে। তাহার! জানিতে পারিয়াছেন যে কায়স্থজাতি দশ- 

বিধ সংস্কররের অধিকারী । যাজ্ঞবঙ্কা লিখিয়াছেন-_ 

কায়স্থ ক্ষত্রিয়ো বর্ণ নতু শুত্র কদাচন। 

অতো ভবেয়ুঃ সংস্কার! গর্ভাধানাদিক1 দশ ॥ 

গর্ভাধানম্বতৌ কার্য্যং তৃতীয়েমাসি পুংক্রিয়া। 
মাসেহষ্টমেস্যাৎ সীমন্ত উৎপভো। জাত কর্ণাচ ॥ 
দ্রণাছে নাম করণং পঞ্চমে মাসি নিজ্মঃ | 

ষন্তেইন্ন প্রাশনং মাসি চূড়া কাধ্যা যথাকুলম্ ॥ 
তথোপনয়নে ভিক্ষা ব্রঙ্মচর্যব্রতাদিক । 

বামো গুরুকুলেধু ন্যাৎ স্বাধ্যায়াধ্যযনং তথ! ॥ 

কৃত্বাতু মাতৃকাপুজাং বসোধণরাং বিধায়চ । 
আয়ুম্যানি চ শান্ত্যর্থং জণ্পদত্র সমাহিতঃ ॥ 

দেশীয় কায়ন্থ মার সপ্তম বাঠিক অধিধেশন 
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কুর্য।নান্দীযুখং শ্রাদ্ধং দধিমধ্বাজ্য সংযুতং | 
ততঃ প্রধানসংক্কারাঃ কার্ধ্যাএষ বিধি স্মৃতঃ ॥ 

(বিজ্ঞান তন্ত্র) 

এই বঙ্গদেশে কায়স্থগণ কতকগুলি সংস্কার প্রাচীনকাল হইতে 
অদ্যাবধি সংরক্ষণ করিয়া আমিতেছেন। কিন্তু উপবীত পরিত্যাগ 

হেতু তাহার। যদ্দিও শূদ্রাচারী হইয়াছেন তথাপি স্বধর্্ম সংস্থা- 
পন হইলে তাহাদের শুদ্রাচার অপনোদন হইবে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। স্বসন্মে নিধনং শ্রেরঃ পবধন্ম ভয়াবহ সকলেই অব- 

গত আছেন। এই কলিকালে হরিনাম ও গঞ্গান্নানে সর্দ্পাপ 

ক্ষয় হয়। কারণ 

হরেনণম হরেনণম হরেনণমৈব কেবলং। 
কলৌ নাস্ত্যেব নান্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথ ॥ 

হরিনাম ও গঙ্গাম্নান ঘারা নিষ্পাপ হইয়া কাযস্থগণ শুদ্ধাচারে 

বৃদ্ধ পূর্ব পুরুষদিগের পথাবলম্বী হইয়া! মন্্রধার| যহুর্কেদ বিধানে 
উপনয়ন বিশিষ্ট হইয়! স্বধ্ম রক্ষা করুন্। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত 

মজূর্বেবেদবিধাঁনেন সর্ববকার্ধ্যান্ দ্বিজোতমৈঃ। 
অশোচং বিপ্রবং কার্্যং তস্ভৎকালং দিনাদিকং ॥ 

উপবীত গ্রহণের সংক্ষিপ্ত প্রণালী আমর! কায়স্থ সভার 
কাধ্য বিবরণীর মধ্যে প্রাপ্ত হই। উক্ত প্রণালী সাধারণতঃ 

অবলম্বন কর! যাইতে পাঁরে। উহাতে লিখিত আছে যে-_ 



[৮২] 
১। যে দিবস প্রায়শ্চিত্ত হইবে তাহার পূর্বদিনে উপবাস 

করিতে হইবে এবং দিবাশেষে গবা ঘৃত ভোজন করিবেন। উপ- 

বাস করিতে সমর্থ ন। হইলে দু $& বা ফল খাইয়৷ থাঁকিবেন। কিন্ত 
তজ্ডন্য পরদিনে %* আন! উৎসর্গ করিতে হইবে। শ্রী দিবস 

মস্তক মুগ্ডন আবঠক। যুগুন ন। কণিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বৈগুণ্য 
উৎসর্গ করিবেন। প্রায়শ্চিন্তের শেষে এক মুষ্টি ঘাস গোরুকে 
খ[৪য়াইতে হইবে; এবং তৎপবে একটী পার্ধণ শ্রাদ্ধ করিবেন । 

অন্ন দশজন ব্রাঙ্গণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণ! দান করিবেন । 

২। অবিবাহিত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন সংশ্কাবেব 

পর বিবাহ করিলে ভাহার পুত্রদিগকে আর প্রায়শ্চিন্ত করিতে 

হইবে না। 
৩। বিবাহিত ব্যক্তি প্রায়ন্চি করিয়া! উপনীত হুইতে ইচ্ছা? 

করিলে উপনীত হইতে পারিবেন । কিন্তু উপনয়নের পুর্ব্বে জা 

পুত্রদিগকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! উপনীত হইতে হইবে । 

৪1 যদ্দি ষোড়শ বর্ষের মধ্যে উপনয়ন না হয়, তবে ২২ বৎ- 

সর মধ্যে তাহা দিতে হইবে । নতুবা ইহার পর ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত 

করিতে হইবে । কিন্তু সে প্রায়শ্চিন্ত দীর্ঘকাল ব্রাত্যের সায় হইবে 
না। ইহ অপেক্ষা অল্প । 

৫। রামদত্তের যুর্ধেদীয় সংস্কার পদ্ধতি অস্রুসারে উপনয়ন 

হইবে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চিত্র গুপ্ত বংশীয় কায়স্থ সম্তানগণের 

উদ্ত পদ্ধতি অন্ুসারেই সংস্কার হইয়া থাকে। ইতি ২০শে 

অগ্রহায়ণ ১৩১১। রঃ 

স্বাক্ষর কারীদিগের নাম। 

্রবুক্ত পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ, পু'ড়ো। 
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শীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীকাশীশ্বর তর্কবাগীশ, কলসকাটী। 
চা 

কট 

তে 

১5 

25 

চস্ভীচরণ তর্কবাগীশ, প্রী। 

কেদারনাথ ম্বতিভূষণ, নবদ্বীপ । 
রাজরাম স্বতিকগ, ফুরান্। 
কেদারনাথ স্বথতিরত্র, সাঙ্গরুল। 

রামহদয় বিদ্যাভূষণ, কষ্চনগর ॥ 

অমূল্য রত্ব স্মতিতীর্থ, ইটালী। 

হরিদাস ভাগবতভভূষণঃ কলিকাতা 

নাবায়ণচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ, এ! 

সতীশ্ন্দ্র কাব্যরত্র, প্রুঁ। 

শ্যামটাদ বিদ্যারতুঃ এ । 
যোগেন্দ্রচন্দ্র স্মতিরত্র, এ । 

পার্বন্তীচরণ তর্কতীর্ঘ, এ । 

রজনীকান্ত বিদ্যারত্র, এ । 

ভূতনাথ স্থতিকগ, বঁ। 
ক্ষেত্রনাথ চুড়ামণি, প্র। 

কালীকমল স্মতিতীর্থ, প্র । 
শশিভুষণ তকালম্কার, বদ্ধমান' 

,কামরক্ষক হ্াায়ালক্কার, হুগলা। 

কালিদাস শিরোমণি, হুগলী । 

কুলদণপ্রসাদ স্বত্তিরত্ু, বীরভূম । 

শীপতিচরণ হ্যায়রত্র ্রঁ। 
ঠাকুরদাস বিদ্ধারত্র, এ 

শীধর স্বৃতিতীর্থ, ফরেদপুর । 
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ও 

কেদারনাথ পদরত্রঃ বদ্ধমান । 

নীলমাধব স্থতিরত্, এ্র। 
নিবারণচন্দ্র স্বতিতীর্থ, তারকেশবর 

আঁগুতোধ ভ্ায়বত্র, জাড়া। 

নীলক স্মতিরত্র, অগ্রন্বীপ | 

দেবেন্দ্রনাথ স্মতিরত্র, সমুদ্রগড় । 

দেবীপ্রসন স্মতিভূষণ, বিনপু্ষণা । 
মৃত্যপ্রয় স্বতিতীর্থ, গোয্লাড়ী। 

প্রসনকুমার তর্কনিধি, বিক্রমপুর । 

চণ্ডীচরণ স্মতিভূষণ, কলিকাত।। 
শীধর তর্কচুড়াভূষণ, পাকমাজিট! । 
রাজেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ শরঁ। 

ছুর্গাচরণ স্বৃতিতীর্থ কলিকাতা । 

শারদাচরণ কাব্যতীর্থ ত্ঁ। 

শশিলুষণ কাব্যতীর্ঘ, বদ্ধমান। 
বামদ।স শিরোমণি, হুগলী । 

অনস্তরাম শিরোমণি, বদ্ধমান। 

গুরুদাস স্বৃতিরত্র, বীরভূম | 

মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, বীরভূম | 
কেদ1লেশ্বর স্বতিতীর্থ, ফরিদপুর । 

তিনকড়ি শিরোমণি, হুগলী । 

গঙ্গাচরণ স্তায়বত্ব, নদীয়। | 

আশুতোষ কবিরত্বঃ বর্ধমান । 
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্রীযু্র পণ্ডিত শ্রীযাধবচন্রসতায়ালঙ্কার, বর্ধমান । 
রর মুনীন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ, সৈদপুর। 

কষ্ণদাস বেদীস্তবাগীশ, কালীঘ।ট। 
? নকুলেশ্বর বিগ্ভাভূষণ, এঁ। 

রঃ গঙ্গধর শর্মা এঁ। 

$ রামকৃন্ তর্কবন্ণ, কোটালিপাড়!। 

কালীকুমাব তর্কতীর্ঘ, কলিকাতা । 

র্ শ্রীনাথ বেদান্তবাগীণ, ট্রী। 

8? পঞ্চানন চূড়ামণিঃ গ্ঁ। 

শারদাচরণ বিগ্যাঁরত্ব। শালিখা । 

রঃ মৃত্য ন্যায়, পুঁড়ো। চো?) ১ 5০272 

উঠরিতৈ পঞ্ডিতমণ্ডলীদত্ত ব্যবস্থা পত্র বিশেষভাবে সমর্থন 

করিবার জন্য স্বতন্ত্র শান্ীয় প্রমণদ্ব।র1 সংস্কত কলেজের শুপ্রসিদ্ধ 

অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও 
মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত প্রমথনাঁথ তর্কভূষণ মহাশয়দয় লিয়লিখিত 
মন্তব্য গ্রাকাশ করিয়াছেন। ূ 

“চিদ্রগ্ুগুবংশজাতানাং কাযস্থানাং মূল পুরুষস্য 
ক্ষত্রিয়ত্বেন ক্ষত্রিয় সন্তানত্বেহপি স্থচিরকালং 

পুরুষপরম্পরয্ব! উপনরনাদিক্রিয়ালোপাৎ ইদানীং 
কালবশাদনেকপুরুষপারম্পধ্যেণ বহুকাল পতিত 

সাবিত্রীকাণাং ক্ষত্রিয়-চিত্রগুগুবংশ .পরম্পরাজা- 

তানাং আপস্তম্বোক্ত-দ্বাদশবাধিক- ব্রতানুকল্প 
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ধেনুদানাদিরূপ প্রায়শ্চিভাচরণানভ্তরং' উপনয়ন- 
সংক্কারাগ্যাধিকারিতা ভবিতুমহতাতি বিদ্ুষাং 
পরামর্শঃ 1১, 

ধাহাদের উপনয়ন অগ্যাবধি হয় নাই এবং 

ধাহারা ব্রাত্যাচার-যুক্ত তাহার। উপরিউক্ত ব্যবস্থা 

অবলম্বন পূর্বক দ্বাদশ বর্ধ ব্রদ্ষচর্য্য করিয়! 

নিষ্পাপ হুউন। মাননীয় পণ্ডিতগণ চাতুর্ববর্থ্য 
পুনঃ সংস্থাপনের জন্য যখন এত ব্যগ্র তখন কাযস্থ, 

মহোদয়গণের আগ্ন নিদ্রাভিভূত থাক! উচিত 

নছে। চাতুর্ববর্ণয আধ্যজাতির গৌরব ও স্বধর্ম্ম | 
সেই চাতুর্বর্য লুপ্ত হইতেছে, ইহা কি ছুহখের 
বিষয় নহে ? উহ! লোপ পাইবার কারণ আমরাই । 

আমাদের শুদ্দ্রাচরণ বূপ কার্যে আমরা অবশ্যই 

ভারতবধাঁয় বিশুদ্ধ ধর্মপরায়ণ আধ্্যসন্তানগণের 

নিকট ধন্মতঃ অপরাধী । এখনো অনেকের মনে 

হইতে পারে ষে পুরা একটা সুত্রের ভার বৃথা 
বহন করি কেনগ তাহার উন্তরে আমর] বিনীত- 

ভাঁবে নিবেদন করি যে ঘদি কখন ভগবহৎ স্মরণ 

পূর্বক এ সকল ব্যক্তি তাহাদের উচ্চ।রিত প্রণৰ 

শব্দ পরিম্ফট হইবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে 
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অবশ্য তাহারা উপবীতি হইয়া ব্রহ্ধতেজের বলে 
আত্মাকে উন্নত করতঃ প্রণব শব্দের যথার্থ অর্থ 
আম্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাও আমর! 
দস্ত করিয়া বলিতে পারি যে যতদিন পর্য্যন্ত 
উপবাত গ্রহণানন্তর ত্রিসন্ধযা গায়ত্রী করিতেছেন 
না ততদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞসুত্র ও গায়ত্রীর মাহাত্ব্য 
শদ্রোচার নিবন্ধন কিছুতেই অবগত হইতে পারিবেন 
না। সৌভাগ্য উদয় না হইলে মন কখনই উন্নত 

হইতে পারিবে না। মন উন্নত না হইলে 
আত্মার গতি নাই। সেই হেতু এক্ষণে আমরা 

সকলে ঘত্রপূর্বক ম্বধন্ম রক্ষণার্থে বর্ণাশ্রমধন্ম 
অবলম্বন করি । 

প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তি অবগত আছেন যে দৈব শক্তিবলে 

সময়ে সময়ে বিশেষ আশ্চর্যজনক কাধ্য উদ্ধার হইয়া থাকে । 

অনেকেই মাছুলী ধারণ পূর্বক অনেক সময়ে কিন কঠিন রোগ 
হইতে যুক্ত হইয়া থাকেন। দেব দেবীর বেড়ী ও বালা পরিধান 
পূর্বক ক্ষিপ্রতা হইতে যুক্ত ও মৃতবৎসার সম্তানগণ জীবিত 
থাকেন। ন্বস্তি স্বন্ত্যয়ন কৰিয়াও অনেকে বিপদ হইতে উদ্ধার 

হন। গঙ্গান্নান করিয়া! পুগ্যলাভ করেন। বৃদ্ধাবস্থায় তীর্থ 

মৃতার জন্য বারাণদীতে গমন পুর্বাক বাস করেন। এ গুলির 

প্রতি যদি কিছুমাত্র বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে যজ্ঞশ্ত্র না থাকিলে 
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মনের উন্নতি হইতে পারে না বিশ্বাস করিতে হইবে। যজ্ঞসত্র 
অভাবে বেদপাঠ, দীক্ষ।গ্রহণ; মন্ত্রোচ্চারণ, শাস্ত্ালোচনা করিলে 

কি হইবে? বৃথা পণশ্রষ মাত্র । সাবিক ন্বভাবযুক্ত 
যন্ত্র পরিহিত ধর্মপথাবলম্বী বিশুদ্ধান্তঃকরণ দ্বিজগণই বেদাদির 
মাহাক্ময অবগত আছেন। স্বধর্্ন রক্ষা না করিলে সকলই বৃথ!। 

যজ্জহত্র ধারণে যভুর্ব্দীয় মন্ত্র থা ঃ 

ও যজ্জঞোপবীতং পরমং পবিভ্রং 

প্রজাপতের্ধৎ সহজং পুরস্তাৎ। 

আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ গুভ্রং 

যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ ॥ 
য্ুর্বরেদের মতে ব্রক্গগ্রন্থি বিধান আছে এবং যজ্ঞন্যত্রেব 

পরিমাণ নাভি পধ্যস্ত। গ্রান্থিবন্ধন করিবার সময় “বিষ্ণরে। 

অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেববন্মী যজ্জোপবীতার্থ যক্স্থত্ গ্রন্থিমহং 
করিষ্যে” বলিয়। গায়ত্রী পড়িবেন। অপরের জন্ত যজ্ঞসথত্র গ্রন্থি 

বন্ধনে এবিষুররেঁ! অমুক গোত্রন্ত শ্ীঅমুক দ্েববর্্মণঃ যজ্ঞোপবাতার্থ 

বক্তহ্ত্র গ্রন্থিমহং করিধ্যামি” বলিয়। গায়ত্রী পড়িবেন। পরে 

গ্রন্থিত শুত্র নিয়োক্ত মন্ত্রদধার! শ্রীকষ্চকে অর্পণ করিবেন। 

£এতৎ যজ্জোপবীতার্থ যক্ঞসত্রং গু শ্রীকুষ্কায় অর্পণমস্ত |” 

যজ্জোপবীত ধারণানস্তর প্রত্যেক কায়স্থ মহাশয় ব্রহ্গতেজ সংযুক্ত 

হইয়া শুদ্ধাচারে যজুর্বেদ অনুসারে ত্রিসন্ধ্যা করিবেন | * 

* ভূতপূর্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ও ভেপুটী কলেক্টর দে শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন 
হশ্মা মরকার, বি, এ, মহাশয়ের কায়শকুন্মাঞ্ললি গ্রন্থে শ্মতিশারর খিহিত সন্ধ্যা 
পদ্ধতি লিখিত আছে। তাহা অনায়াসে সংগ্রহ হইতে পারিষে জানিয়! উহ 
পুনরায় এখানে উদ্ধত করিলাম না। 
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ধাছার৷ আর্থিক স্মৃতি বিহিত ক্রিয়াদি দ্বারা উপনয়ন কাধ্য- 
সমাধা করিবেন তাহারা এ ক্রিয়ার পুর্বাহে ক্রিয়োগষোগী ড্রবা 
সকল সংগ্রহ করিবেন। উহার ফর্দ পঞ্জিকার মধ্যে সন্নিবেশিত 

থাকায় অনায়াসে প্রাপ্য জানিয়া এখানে ফণ্দের ত্তালিক! 

অনাবশ্তক হেতু প্রকাশিত হইল না। 

কায়স্থ লক্ষণ পধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় 

যে তাহারা নিয়লিখিত লক্ষণ যুক্ত বলিয়। ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত 
হইয়াছেন। 

বৈষ্ণব! দানশীলাশ্চ পিতৃষজ্ঞপরায়ণাঃ | 

স্ুধিয়ঃ সর্ববশান্ত্রেধু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ। 

পোষ্টার! নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ 
কায়স্থগণের বৈষ্ণবাচার স্বতঃসিদ্ধ। তাহারা যখন এলবৃত 

ও আমুযুর্ণধ যজুর্কেদোক্ত বচনের মধ্যে আয়ুধুঠধগণের অসী 
পরিত্যাগ পুর্বক মসীধারণানস্তর এলবৃতগণ বিশিষ্ট বলিয়। গণ্য 

হইলেন, সুতরাং তাহারা নৃশংসাচার পরিভ্যাগে বৈষ্ণবাচারে 

রত হইলেন। গণেশ ও কান্তিক দুই ভ্রাতাই জন্ম হইতে 
ক্ষত্রিয়াচার সম্পন্ন ছিলেন। পৌরাণিক ইতিহাস পাঠে অবগত 

হওয়। যায় যে“কোন কারণ বশতঃ গণেশের মস্তকটী কর্তিত 
হইলে একটা হৃম্তী মস্তক আনিয়া গণেশের শরীরে সংযোজিত 

কর! হয়। ইহাতে স্প্থই প্রমাণিত হইতেছে যে গণেশের 

দৃষ্টান্তে আমর! বুঝিতে পারিবে পৌরাণিক কালের পুর্বে 
ক্ষত্রিয় কায়স্থগণণের ক্ষত্রিয় হইতে স্বপ্পব্যতিরেক রূপ অসী 
পরিত্যাগে মসীধারণ কোন ফময়ে ঘটিয়াছিল। পণুদিগের মধ্যে 
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হস্তী সর্বাপেক্ষ! ধীর প্রকৃতি এবং শিব পশুপতি নামে আখ্যাত। 
সেই কারণে গণেশের হস্ীয়ুঙ দেখাইলে সাধারণতঃ গণেশ 
বিদ্যা বুদ্ধির কার্ষো স্থিরভাবে লিপু থাকিবেন ইহাই লোকে 

বুঝিবে জানিয়! বেদব্যাস ক্ষত্রিয় কায়স্থ গণেশকে হস্তি মুণ্ড 

পরাইলেন। পুনরায় হস্তী কোনরূপ নৃশংসাচারে প্রবৃত্ত নহে 

ও মাংস লোলুপ নহে এই কারণ হস্তীমস্তক গণেশকে শ্বতাবতঃ 

বৈধঃবাচার সম্পন্ন করিয়াছিল। এই রূপে কতকগুলি আযুধুযধ- 
গণ বিশিষ্ট বাক্তি প্রলবৃতগণ বিশিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয় আখ্যা হইতে 

শ্কত্রিয়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা রূপ কায়স্থ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

শ্রীচিত্রগুপ্রদেব বংশীয় ব্রহ্মকায়স্থগণ স্বভাবত:ই বৈষ্ণব । এমতে 

কায়স্কগণ বৈষ্ণবাচার সংযুক্ত থাকায় উপনয়নাদি সংস্কার বৈষবা- 

চারে করাই যুক্তিযুক্ত । সাধারণের অবগতির জন্ত নিয়ে পারমা- 
খিক স্মৃতি বিহিত উপনয়নক্রিয়৷ সনিবিষ্ট হইল। 

সর্বাগ্রে পিতা শ্নাত ও রুতবুদ্ধিশ্রীদ্ধ হুইয়! স্বয়ং কাধ্য 

আরন্ত করিবেন, অথবা কোন ত্রাঙ্মণকে বরণ করিবেন। পিতার 

অবর্তমানে যে মানবকের অর্থাৎ বালকের উপনয়ন হইবে সে 

নিজে বরণ করিবে। যিনি কর্ম করিতেছেন তাহাকে আচাধ্য 

বলিবে। এ আচাধ্য সমুন্তব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্বক 

কুশ্ডিক! সমাপন করিবেন । * বালককে আগ্নির উত্তরে লইয়৷ 

শিখ! সহিত মুগুন, স্নান, কুগুলাদিতে অলঙ্কৃত, ক্ষৌম বা অছিন্ন 

শুরুকার্পাসবস্ত্াচ্ছাদিত করাইয়া আচার্য স্বীয় দক্ষিণদিকে রাখিয়া 

সমিৎ প্রক্ষেপ করতঃ এই মং মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। 

* সর্বমৎকর্মা পদ্ধতি অথবা! লজ্জনতোষণী পত্জিকায় প্রকাশিত প্রীমদেগাঁপাল 

তট্টগোন্বমী সংগৃহীত জীসৎক্রিয়। সার দীপিকা গ্রন্থে বিস্ভুত বিবরণ আছে। 
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ও প্রঙ্গাপচিধিকু+বিষ্ায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিধুদেবিতা 
মভাব্যাহতি হোমে বিনিয়োগঃ, ও ভূঃ স্বাহ]। 

ও প্রজ।পতিদিষুঃগবিরুধ্িকৃছন্দঃ শ্রীবিষুদেবতা । 

মণ্ডাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ) ও ভুবঃ স্বাহা ॥ 

ও গ্রজাপতিবি খুধবিরনুষ্ট,প.ছন্দঃ শ্ীবিষুধদে বতা 
মহাব্যাধতি হোমে বিনিয়োগঃ ও স্বঃ স্বাহা ॥ 

ওঁ প্রজাপতিবি ফুখযিবৃহতীছন্দঃ শ্রীবিষুদে বতা ব্যন্তসমস্ত 
মহাব্যান্ৃতি হোমে বিনিয়োগঃ, ও ভূভূবিঃন্বঃ স্বাহা ॥ 

তৎ্পরে শিয়লিখিত মন্ত্রে পাচটা আহুতি দিয়া আজ্যহোম 

করিবেন । 

ও প্রঙ্গাপঠিবিধঃখবির্ায়ত্রীস্ছন্দঃ শ্রীবিষণদে বতা উপনয়ন 
হোমে বিনিয়োগঃ। ও বিষে ব্রতপত্তে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে 

প্ররবীমি তচ্ছকেয়ম্ তেনধা। সমিদমহমনৃতাৎসত্যযুপৈমি স্বাহা ॥ 
অতঃপর আচাধ্য অগ্নির পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্রকুশোগরি 

কৃতাঞ্লি হইয়। পুব্বযুখে থাকিবেন। অগ্নি ও আচাধ্যের মধা 

স্থানে বালক উত্তরা গ্রকুশোপরি করপুটে থাকিবে । কোন 

সন্্রবান্ দ্বিজ বালকেব দক্ষিণদিকে থাকিয়া, বালকের ও আচার্যের 

অগ্র্ল জলে পূর্ণ করিবেন। আচার্য বালকের প্রতি দৃষ্টি 
কারয়। নিয় লিধিতরূপে মন্ত্র জপ করিয়! কাধ্য করিবেন। 

ওঁ প্রজাপতি বিফুগবিরন্টষ্ট,প ছন্দে বিফুদে বতা উপনয়নে 

আচার্যাস্য মানবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ । 

ততঃ আচাধাঃ মানবকং নগমধেয়ং পুচ্ছতি-_- 

গু প্রজাগতিবি ধু বির্ণায় ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষুদে বিতা 

উপন্য়নে মানবক নাম প্রশ্নে বিনিয়োগং | 
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ও কো নামাসি? ততো! মানবকেো। নিজনাঁম কথয়তি। 

গু প্রজাপতিবিকুখবির্গীয়্রীচ্ছনদ শ্রীবিধুগর্দেবত। 
উপনয়নে মাঁনবক নাম কথনে বিনিয়োগঃ | 

ও অমুক দেব বর্ম নামাস্মি ইতি ॥ 

এক্ষণে আচার্য ও বালক উভয়েই জলাঞলি পরিত্যাগ 

করিবেন। তৎপরে আচাধ্য এই মন্ত্রের ছারা বালকের সাঙ্গষ্ঠ 

দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিবেন । 

গু গ্রজাপতিবিুখবি্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিঝুনারায়ণ বাস্দেব 
ংকর্ষণ। দেবত ভপনয়নে আচাধ্যস্য মানবক হস্তগ্রহণে 

বিনিয়োগঃ। শু দেবস্যতে বিষেখ। প্রদবে নারায়ণ বাস্থদেবয়ো- 
বাহভ্যাং সংকর্ষণস্ত হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহামাসে ॥ (এখানে 

অসৌস্থলে সন্বেধনাস্ত মানবক নাম-_অমুক দেব বন্মন্লিতি। 
বালকের হস্তধারী আচাধ্য এই মন্ত্র জপ করিবেন। 

ও প্রজাপতিবিক্ুখিরগায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিকুঃ দেবতা উপনয়নে 
মানবকহস্তাচাধ্য জপে বিনিয়োগঃ। গু বিষুস্তে হস্তম গ্রহীৎ 
নারায়ণোহস্তমগ্রহীৎ মুকুন্দোহস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্বমতি কর্ণ! 

বিষুরাচাধ্যস্তব। 

তৎপরে নিয়োক্ত মন্ত্রে বালককে প্রদক্ষিণে ভ্রমণ করাইয়া 

পূর্ববমুখে স্থাপন করিবেন । 
শু প্রজ্জাপতিবি ুখবির্গায়ত্রীচ্ছন্াঃ বিষুতর্দেবতা উপনয়নে 
মানবকপ্যাবর্তনে বিনিয়োগঃ | গু বিষ্োোবারতমন্থবর্ত স্বাসৌ ॥ 

( অসাবিত্যত্র সন্বোধনাস্তং মাঁনবক নাম বক্তব্যষ্। ) 

আচাধ্য বালকের দক্ষিণ স্বন্ধ স্পর্শ পূর্বক অবতী্ণদক্সিণ 
হস্তে বালকের নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পড়িবেন। 
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গু প্রজাপভিবি-ঝুখবিত্ায় ্রীচ্ছন্দঃ বিঝুরদেবিতা প্উপনয়নে 
ব্রহ্নচারি নাতিদেশ ম্পর্শনে বিনিয়োগঃ | ও প্রাণানাং গ্রস্থিরসি 

ম] বিঅ্রসোহস্তক ইদন্তে পরিদদাম্যমুম্ ॥ (মুমিত্যত্র দ্বিতীয়াস্ত 
সানবক নাম প্রযোজ্যম |) 

পরবে নাতিব উপব গ্রান এই মন্ত্রে স্পর্শ করিবেন। 

ও প্রজাপঠিবুঃগবিরারত্রীন্ছন্দঃ বিষুদেবিতা উপনয়নে ব্র্ধ- 
চারি নাঙ্যাপধিদেশ স্পর্ণনে পিনিয়োগঃ | ও ভর ইদস্তে 

পিদদামাম্রম ॥ (অমুম্ সনে দ্িতীয়ান্তংমানবকনাম বক্তব্যম্।) 

তৎপবে হায় দেশ স্পর করিয়া মন্ধ পড়িবেন। 

ও গ্রজাপতিবিকুখবিপ্ধার শ্রীন্ছন্দঃ বিঞুদেবিতা উপনয়নে 

বঙ্গচারি হৃদয় ম্পর্শনে ৰিনিয়োগঃ । ত দ্ুশন ইদং তে 

পঠিদদমামুম। (ছ্িতীয়াস্তং মানবক নাম বভধাম্। ) 

নালরের দক্ষিণ স্কদ্ধ স্পর্শ করিয়। এই মন্ত্র জপ কবিবেন। 

৪ প্রজাপতিবি ধুবির্গায়তরীস্ছনঃ শ্রীবিষ্ুদেবিতা উপনয়নে 

রা রা স্ক স্পর্শনে বিনিয়োগহ | ও বিষ্ঞবে ত্বা পরিদ- 

দাম্যসৌ 4 (অসাবিত্যত্র সন্বোধনাগং মানবক নাম বাচ্যং | ) 

পণ্রায় ম্মাচাধা বামহস্তঘ্ধার। বালকের বাম স্বদন্ধ স্পর্শ করিয়া 

এই মন্ত্র পস করিবেন । 

ও গ্রজাপতঠিবিকুখধিরায়ত্রীক্ছন্দঃ আীবিষুদেবিতা উপনয়নে 
ব্রচ্মচারি বামস্কন্ধ স্পর্শনে বিনিযোগঃ । ও দেবাধ তা বিষ্ণবে 

পবিদদাম্যসৌ ॥  (অসাবিত্যত্র সপ্ঘোপনান্তং মানবকনাম 

গ্রনোজাম্ ) 

অতঃপব আভাধ্য এই মন্ত্রে বালককে সন্বোধন করিবেন। 

ও প্র্াপতিবিপঞবিপায়ত্রীক্ছন্দঃ শ্রীবিষুদেবিতা উপনয়নে 



[ ৫৪] 

ব্রন্মচারি সন্বোধনে বিনিয়োগঃ | ও ব্রহ্মচার্ধ্যসৌ ॥ (অসাবিত্যত্র 
সন্বোধনাস্তং মানবক নাম বাচ্যম্ ) ূ 

তদনন্তর আচার্য এই মন্ত্রে বালককে আদেশ প্রদান 

করিবেন । 

ও প্রজাপতিবিক্ুখযির্ায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষুদে বতা উপনয়নে 

ব্হ্মচারি প্রৈয্ে বিনিয়োগঃ । ও সমিবধমাধেহি । ও আপো- 

শানাং কর্ম কুক । ও মাদিব। শ্বাদ্দীঃ ॥ 

বালক প্রতি আদেশে “বাঢ়ংঃ বলিবে অর্থাৎ স্বীকার করিবে। 

তৎপরে আচারানুসারে বালককে কৌপীন পরাইবেন। আচাধ্য 

অগ্নির উত্তরে উত্তরাগ্রকুশে গ্রাম্থুখে বসিবেন। বালক ভূমিতে 

দক্ষিণ জানু পাতিয়! উত্তরাগ্রকুশে আচাধ্যাভিযুথে বসিবে । তখন 

আচাধ্য শিল্প লিখিত মন্ত্র্য়ে ত্রিপ্রদর্গিণ। ত্রিন্তা মুঙ্জমেখলা 

নিয়োক্ত মন্ত্রে পরাইবেন । 

ও প্রজাপতিবি ঞ্চুখবির্গায়ত্রীচ্ছণ্দঃ বিষু্দ্বিতা উপনন্ননে 
মেখলা পরিধাঁনে বিনিয়োগঃ । 

ও ইয়ংছুরুক্তাং পরিবাদমানা বর্ণংপবিত্রং পুনতীম আগাৎ। 
প্রাণাপাণাভ্য।ং বলমাবহন্তী স্বসার্দেবী সুভগ] মেখলেয়ম্ ॥ 
স্ খাতশ্ত গোপৃত্রী তপপঃ পরস্বী দ্তী রক্ষঃ সহমানা আরাতীঃ | 

সা মা সমন্তমভি পধ্যেভিভদ্রে ধর্তীরস্তে মেখলে মা রিষাম্ ॥ 

ভৎপরে এই মন্ত্রের ঘারা বালককে কৃষ্চসারাজিন সহিত 

বজ্ঞোপবীত পরইবেন। 

ঁ প্রজাপতিবিষুখধি 9াঁয়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিধুঃদেবতা উপময়নে 

যক্তোপবীতদালে বিনিয়োগঃ 1 গু যজ্ঞেপবীতমদি যন্তন্তত্বো- 
পবীতে নোপনেস্থামি ॥ 



[৫৫ ] 
শু প্রজাপতিবিষুখধিঃশকরীচ্ছন্দ শ্রীৰিষুদদের্বিতা উপনয়নে 
অজিন পরিধানে বিনিয়োগঃ। 

ও মিজ্ঞন্ত চক্ষুবরুণং বলীয় স্তেজো যশস্থি স্থবিরং সমুদ্ধং | 

অনাহনস্তং বলনং জরিষু পরীদং বাজ্যজিনং দধেয়ং ॥ 

( ইত্যনেন অজিনং পরিধাপয়েৎ। ততঃ) 

গু প্রজাপতিবিষুখবির্ায়্রীচ্ছন্দঃ শরীবিষুত্রে'বতা। উপনয়নে 
মানবকম্ত যজ্ঞোপবীত পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। 

শু যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিভ্রং প্রজাপতেরধৎ সহজং পুরস্তাৎ । 

আমুশ্যমগ্র্যং প্রতিমুগ্চ শুন্রং যজ্ঞোপবীতং বলমন্ততেজঃ ॥ 

(ইত্যনেন যজ্ঞোপবীতং পরিধাপয়েৎ। ) 
উপবীত পরিধানের পর আচাধ্য সমীপস্থ বালককে এই মন্ত 

ঝলিবেন। “& প্রজাপতিধিষুপরধিগয় ্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষুদে বিতা 

আচাধ্যমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ1” আচাধ্য বলিবেন “ও অধীহিভোঃ 

সাখিত্রীং। বালক ধলিবে “মে ভবাননুব্রবীতু” ॥ 

এইরূপে আচার্য্য বালককে প্রথমে এক পাদ, ছুই পাদ, পরে 

অদ্ধ, অনস্তব সম্পূর্ণ সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন। যথা 

ওঁ গ্রজাপতিধিষুবির্ায়ত্রীচ্ছন্দঃ বিষুদে বত। জপোপনয়নে 
বিনিয়োগঃ। ও তৎসবিতুবরেণ্যং, ইতি প্রথমং। ও 

ভর্গোদেবন্ত দ্রীমহি, ইতি দ্বিতীয়ং। ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, 

ইতি তৃতীয়ং। ওঁ তৎ্সবিতুবরেণাং ভর্গোদেবস্তদীমহি, ইতি 

ূর্বার্ধং। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, ইতি উত্তরাদ্ধং। ও 
তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবন্ত ধীমহি ধিয়য়ো নঃ গ্রচোদয়াৎ॥ 

উক্ত সম্পূর্ণ গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন। পরে প্রণব 
পুটিত মহাব্যান্থতি হোম পাঠ করাইবেন। যথা! 



॥ ৫৬ ] 
ও প্রঞ্জাপতিবিষু্ধ বির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষুদে বা 
মহ্াব্যা্থতি পাঠে বিনিয়োগঃ । ত ভূঃ ও ॥ 
ও প্রজাপতিবিষ্ণখবিরুঝ্কৃছন্দঃ প্রীবিষ দেবিতা 

মহা ব্যাঙ্গতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ও ভুবঃ ও ॥ 

ও প্রপ্ধাপতিবিধুঃক্ঝবিবন্্টপ ছন্দঃ শ্রীবিষুঃদেবিতা! 

মহাব্যাসতি পাঠে বিনিয়োগঃ | লং ও ॥ 

তৎপরে সপ্রণব মহান্যহৃতি সহ গায়ত্রী পাঠ কলাইবেন। 

 প্রজাপতিবিষুঃখধিষয়্ীচ্ছন্দঃ প্রীনিঞুনেলিত। জপোপনয়নে 
বিনিয়োগ: | ও ভূছুবিঃ ম্বং ভৎ সবিহুবররেণ্যং ভর্গোদেবপ্ত 

ধীমহি ধিয়োয়ো। নঃ প্রচোদয়াৎ ও ॥ 
গবে বালকেব লল।ট পরিমিত বিন ব। পলাশ গু নালককে 

“দিয়া আচাধ্য বালককে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। 

ও প্রজাপভিপিযুঃবিঃ পউ কিলো গ্লীবিজ্ুদেবত। উপনয়নে 
মানবকদগ্ডার্পণে নিনিয়োগঃ | ও স্ুখ্ণঃ কাশবস* মা কুক! 
ও বথাত্বমগ্নে হবখবঃ স্থুশবাঃ | দেবেষেবমহং জু শ্রবঃ সু শব।ঃ 

ব্রাঙ্গণেবু ভূয়াসং ॥ 

তদনন্তব দওডধারী ব্রহ্মচারী ভবন্ / স্ত্রীলোককে ভবতি) 

তিক্ষাং দেহি বলিয়। ভিক্ষ! করিবে । ভিক্ষ। প্রাপ্ত হইলে স্থন্তে 

বলিবে। অন্যের ও ভিক্ষ/ লইবে। ডিক্ষিত সনস্কু বন্ত আচার্ধাকে 
নিবেদন করিবে। তৎপরে আচাধ্য সমিংক্ষেপ মগাব্য।ছৃতি 

হোম ও উদীচ্য কর্ম করিবেন। পিত! আচার্যা হইলে কম্ধন 

কারয়িতাকে এবং অন্ত ব্যক্তি আচার্ধা হইলে তাহাকেই 

দক্ষিণাদিবে। বাল? দরিনান্ত পর্ধীস্ত সেই স্থানে মৌনী থাকিবে । 
সন্ধ্যা হইলে সন্ধ্যা করিবে। পরে কুশঙ্ডিক যে রূপ বিধানে হয় 



| ৫৭ ] 
সেই রূপ শিখি নামক অগ্নি স্থাপন পূর্বক “৩ ইহৈবায়সিতরো 

জাতবেদা দেবেভো। হব্যং বহতু প্রজানন্” এই মন্ত্র জপ করিয়া 

দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ক্রমে 
উদকাঞ্জলিসেক, অগ্নি পযুর্ক্ষণ ও সমিদ্ধোষ করিবে। প্রথমে 

তিনটী সমিৎ প্রক্ষেপ। প্রথমও তৃভীয়টা নিয়োক্ত মন্ত্রে প্রক্ষেপ 

করিবে, দ্বি হীয়টী অমস্ত্রে প্রদান কর্তবা। 

ও প্রজাপতিবিখুধবিরগীযত্রীক্ছন্দোবিষ্ুদে বিতা সায়মগ্শৌ সমগি- 
দ্দানে বিনিয়োগঃ | ও অগ্নয়ে সমিধমহার্ষং বৃহতে জাত 

বেদসে। যথা ত্বমগ্জে সমিধা সমিধ্যস্যেব মহমায়ুষ! মেধয়! বর্চস। 

প্রজয়! পশুভিত্র ্ধবচ্চসেন ধনেনান্নছেন সমেধিষীয় স্বাহা ॥ 

পরে কর্ম শেষোক্ত বিধিতে অগ্নি পথ্যুক্ষণ, দক্ষিণারদদি দিক 

ক্রমে জল মেক কর্তব্য । অনস্তব আমি অমুক গোত্র আপনাকে 

অভিবাদন করিতেছি, এই বলিয়া অগ্নি প্রভৃতিকে প্রণাম পূর্বক 

“'ক্ষমন্য” বাক বিসর্জন পির! সন্ধাতীত হইলে ভিক্ষালন্ধ অন 

ক্ষারলবণ প্রতি বঞ্জিত সঘ্বৃতশেষ চরু সহ জলের সহিত “ও 

অমৃতোপত্তরণমসি স্বাহা” বপিয়! গ্রহণ করতঃ “ও প্রাণায় স্বাহা, 
ও অপানায় স্বাহা, ও সমানায় স্বাহা, ও উদনায় স্বাহা, ও 

ব্যানায় স্বাহা,” এই পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চগ্রাস লইয়। নীরবে ভোজন 
করিবে। প্রাণাঁছতি শেষ ভূমিতে ত্যাজ্য। বাম হস্তে ভোজন 
পাত্র ধরিয়া ভক্ষণ করা কর্তব্য। ভোজনাবসানে “ও অমৃত 

পিধানামসি স্বহ1” বলিয়া আচমন করিবে। ইহাই প্রত্যেক 

দ্বিজের করণীয় । 

যে সকল কায়স্থ আরিক ম্বতিবিহিত উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদন 
করিবেন তাহারা রামদভ্তের যন্ুর্ধদীয় পন্ধতি অবলন্ধন করি- 



| ৫৮ - 
বেন। কারস্থ পত্রিকার ১৩১১ সালের আষাঢ় সর্থথায় ও ১৩১৩ 

সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বিখদরূপে পদ্ধতিটা উদ্ধৃত আছে। 
বিশ্বকোষ গ্রন্থে ষজ্জোপবীত শব্দে যঙ্ছুর্ধেণীয় পদ্ধতিটী বিস্তৃতরূপে 

লিখিত আছে। এখানে সেই জন্ত এঁ পদ্ধতিটা মুদ্রিত করা 

নিপ্রয়োজন বোধ করি। 

কারছ্থজাতি বল্লাল সেনের কাল হইতে উপনয়ন পরিত্যাগ 

করিয়া যে সম্পূর্ণৰপে ব্রাতাপনবাচা হইবেন তাহা আমর! বলিতে 

পারি না। দশবিধ সংক্কাবের কয়েকটী সংঙ্কাব এখনও ব্ঙ্গদেশীয় 

কায়স্থগণের মধ্যে বন্তমান রহিয়াছে। কেন যে তাহার! এ 

স্কারগুলি করিয়া আমিতেছেন তাহার কাবণ তাহারা অবগত 

নন্। উপবীত পরিত্যাগ হেতু বস্তত তাহাব! চিরে শৃদ্রাচার 
প্রাপ্ঠ হইয়াছেন । 

সেই শুর্রাচার অপনেদ্রনের উপায় যে তাহ।বা বৃথা কাল বিলম্ব 
না করিয়া শ্বজাতির গৌরব ও সম্মান স্বণন্মন রক্ষণার্থে ধর্মপথ অব- 

লম্বন করতঃ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্গণগণের সাহায্যে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত 

হউন। উপনয়নের কাল ক্ৃত্রিয় ও ব্রহ্মকায়স্থগণের পক্ষে সাধা- 

রণতঃ একাদশ বর্ষ । মনু বলিয়াছেন ১ 

গর্ভাষউমেইব্দে কুব্বাঁত ব্রাক্গণস্ত্যোপন্বায়ুনম্ | 
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ছে। গর্ভান্ত দ্বাদশে বিশঃ ॥ 

« কারম্থগণের শু্গাচ।র প্রাপ্তির ক্রন ধন্মবিপর্যায়ের সহিত অগ্ঞভভাবে 

কি রূপে ধ্যাপ্ত হয়াছিল ভাহ! বৈষধন্দ প্রচারক পণ্ডিও শ্ীযুঞ্চ বিদলা প্রসাদ 
সিদ্ধান্তদরন্বতী মহাশর ণিঞ্জকূত ঘঙগেনমাজিকত! গ্রন্থে বিস্তুতরূপে বর্ণনা 

করিয়াছেন। ্ 
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পৃর্বব পুরুষগণের সংস্কার ন! হওয়ায় অধস্তনের সংস্কার করিতে 

হইলে দ্বাদশবার্ধিকী ্রহ্গচর্ধ্য শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে । অতএব 
ব্রহ্মচারী বালককে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বাদশবর্ষ যাপন করিতে 

হইলে একাদশ বর্ষে উপনয়ন হইতে পারে না । অগত্যা বালককে 

আর কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হয়। শাস্ত্ে হাও কথিত আছে 
যে উপনয়ন কাঁলকে দ্বিগুণ করিয়া সেই সময়ের মধ্যে উপনয়নে 

সংস্কৃত হওয়! যায়। অর্থাৎ ধীহার। বর্তমান কালে উপনয়ন 

বিহীনরূপ শদ্রাচার বিশিষ্ট আছেন তাহারা তাহাদিগের পুক্র 

দিগকে বাইশ বৎসর বয়সের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষকাল ব্রহ্মচর্ধ্য করা- 

ইয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কত করাইবেন। এই কাধ্যে তাহা- 

দিগের বংশ শুদ্ধতা লাভ করতঃ বংশ মর্ধ্যাদ] বৃদ্ধি করিবে । বাল- 

কের ও ধর্মপথে মতি থাকিবে । এমতে দেশের, বর্ণের, গৃহের 

ও আত্মার উন্নতি একত্রে সাধিত হইবে । 

ধাহাদের উপনয়ন সংস্কার হইবে তাহার! আর মাসাশৌচ করি- 
বেন না। তীহার1 যখন শৃদ্রাচারকে ঘ্বণার চক্ষে দেখিলেন তখন 

ব্রহ্গকায়স্থ আচারে দ্বাদশ দিনের অধিক কোন মতে অশৌচ গ্রহণ 

করিবেন না। মনু বলিয়াছেন ষে 

শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রেঠ দশীছেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ। 

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শুর্রো মাসেন শুদ্ধতি ॥ 

যাজ্বক্ বলেন । 

ক্ষত্রিয় ঘবাদশাহা'নি বিশঃ পঞ্চদশেব তু। 
ত্রিংশদ্দিনানি শুদ্রস্য তদদ্ধং ন্যায়বর্তিনঃ ॥ 
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বৃহনারদীয় পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে উপবীতধারী 
ক্ষত্রিয়গণ দ্বাদশ দিবস ও উপবীত শূন্য অসংস্কৃত রানদিনিজ 

পণ মাসাশেচে শুদ্ধ হন। যথা_ 

উপবীতি ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি। 

মাসেনান্ুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা ॥ 

বঙ্গ দেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে মনে মনে ক্ষত্রিয় ভাব থাকিলেও 

হৃত্র পরিত্যাগ হেতু মাসাশৌচ ব্যবস্থা বু দিবস হইতে চলিয়া 
আসিতেছে । এইরূপ বাবস্থা অগুভকর জানিয়! মাসাশৌচ গ্রহণ 

রূপ শূদ্রাচারের পরিবর্তে শুদ্ধাচার গ্রহণের যে চেষ্টা তইতেছে 
তাহার অন্তরায় শৃদ্রাভ্যাস নিবন্ধন প্রায় সকলেই হইয়া! থাকেন 

দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কটাক্ষ করিয়। বলেন যে ঘাদশ 
দিবল অশৌচ গ্রহণ পূর্ব্বক শীগ্র কাধ্য সমাধা করিয়া আপনাদের 
কষ্ট লাঘব হেতু এ ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করিবার জন্ত কায়স্থগণ 

ব্স্ত হইয়াছেন। এইরূপ একটা ভ্রম পূর্ণ বিশ্বাস ধারণ কর! অথব 
তাহার সহায়ত! কর! তাহাদের পক্ষে কোনমতে কর্তবা নে। 

কারণ ধর্মলোপ করিয়া চতুর্ধ প্রথা তুলিয়! দিয়! এক শূড্রজাতি 
বলিয়া সম্মানিত হওয়া পৌরষ কর্শা বলিয়! বোধ হয় ন1। 
তছ্্যতীত বছদিবস অশৌচ গ্রহণ করিলে অনেক' সৎকর্ধের ব্যাধাৎ 
ঘটিয়৷ থাকে । শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া অপৌচকালে কোন সৎবর্া 
করিতে নাই। যদি ৩* দিবস ধরিয়া ধর্ম কর্মের প্রতিবন্ধক 

ঘটিতে থাকে তাহা হইলে স্বীয় আত্মোরতির খর্বতা কাজে 
কাজেই আপনা হইতে হয়। বাহাদের সংসার বিভ্ভৃত অর্থাৎ 

ৰ্্পুরিবার যুক্ত তাহাদের মাসাশৌচ অবশ্থভাবী পুনঃ পুনঃ 
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সংঘটিত হুইয়। খীকে। তাহাদের পক্ষে মাসাশৌচ গ্রহণ করা 
কতদূর কষ্টকরণ্তাহ! বলিয়৷ ব্যক্ত করা যায় না। তাহাদিগকে এ 
সময়ে প্রায় সকল সৎকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। অশোচ 

কাল বৃদ্ধি করিয়! রাখা অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত উচ্চ বর্ণের বিধি নহে। 

অস্ত্যস জাতির ধর্মকর্ম নাই । তাহারা একমাস কেন, ছুই তিন 

মান অশৌচ লইলে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই। পক্ষান্তরে তাহা- 
দের অশৌচ না লইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বর্ণের বিশেষ 
ক্ষতি । তীাহার। ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বিধি গুলির অবহেল। কোন 

ক্রমে করিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি একমাস অশৌচ 
গ্রহণের পক্ষপাতী তাহারা জড়ীর ক্ষণিক সুবিধার জন্য এরূপ 

ব্যবস্থা সমর্থন করেন। কারণ এঁ কালের মধ্যে তাহাদের অনে- 

কট! আর্থিক সুবিধা হয়। দান, ধ্যান, যজ্ঞ, জপ, তপ গ্রভৃতি 

সমস্ত মালল্য কর্ম হইতে তাঁহারা মাসাবধিকাঁল বিরত থাকিতে 
পারেন। বোধ হয় প্র কর্ম গুলি তাহার! জীবনের ভার বলিয়া 

জ্ঞান করেন। অনিকন্ত একমাস অশৌচ লইয়! শূদ্র বলিয়! পঞ্জিচয় 

দিয়! যজ্ঞস্থপ্রের ভার বহন হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। ভাবিয়া 

দেখুন তাহাদিগের উদ্েশ্ত কতদূর মহৎ? পুনরায় দেখিতে পাওয়া 

যায় যে অশৌচ অবস্থায় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নৃতন অথব! পরিস্কার 
ধৌত বস্ত্র পরিধান বিধি নাই। একই বহের দ্বারা অশৌচ 
কাপ মলিন ভাবে যাপন করিতে হয়। তহাতে স্বাস্থ্যের হানি 

ব্যতিরেকে উন্নতি অনেক সময়ে নস্তব হয় না। যতদিন জীৰন 

ধারণ করিতে হয় স্বাস্থ্যের প্রতি লঙ্গমা রাখ! কর্তব্য কর্ম। 

দেখাযায় চিররোগীগণ ইচ্ছ। থাকিলেও ধর্মকর্মমে মনোনিবেশ 
করিতে কখনই সমর্থ হন না। এই সকঙ কারণে অশৌচ 

০ পা 
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কাল উচ্চবর্ণে শ্বল্প দিবস বিধি আছে, এবং কায়স্থজাতি যখন 
উস্চবর্ণ তখন গ্রাত্যেক উপনীতি কায়স্থ দ্িঞজাচার বশত: 

ধন্ রঙ্গা হেতু অতি অবশ্য দ্বাদশ দিবস মাত্র অশৌচ গ্রহণ 
করিবেন। 

এই স্থলে আর একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। 
দশ বর্ষ অন্তর ভারতে লোক গণন৷ করা হয়। সেন্সদ্ বিবরণ 
ঘন গতর্ণমেন্ট প্রকাশ করেন তখন সমাজে কোন্ জাতি 

কোন্ স্থান প্রাপ্তির যোগ্য বিচার করা হয়। পুর্ব্ব পুর্ব্ব সেন্সস 
রপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশে কায়স্থগণ ব্রাঙ্গণ- 

দিগের ঠিক নিয় স্থান অধিকার করিয়া অসিতেছিলেন, এবং 

কায়স্থগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছিল । বিভাঞ্জি 

সাহেব অতি বিচক্ষণ প্ডিত ছিলেন এবং সমাছের প্রকৃত অবস্থা 

সংধারণ বঙ্গবাসীর নিকট তথ্য করিয়া কায়স্থ জাতির সন্মান 

বজায় রাখিয়াছিলেন। বিলে সাহেবও বিভ।লি সাহেবের 

দহিত এঁক্য মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত সেম্সস্ 

রিপোর্টে গভর্ণমেন্ট বুঝিলেন যে যখন বৈগ্ভগণের ধজ্জস্ত্র হইয়াছে 

এবং তাহারা বৈশ্তাগারে ১৫ দিবস অশোচ গ্রহণ করিয়। দ্বিজ্ত 

বলিয়। পরিগণিত তখন কায়গ্গণের যক্রন্বত্র বিবর্জিন হেতু শুদ্র 

বলিয়৷ পরিচয় থাকায় কায়স্থগণের স্থন দ্বিতীয় শেণীর নিয্ব- 
তাগে। বাহিক ব্যবহারে সমাজ অপরের চক্ষে ও গঠিত হয় । সেই 
সাঁরণ বশতঃ বঙ্গীয় কায়হ্থগণের ক্ষঞ্তিয়াচারে অবস্থানের যোগ্যতা 

হও বৈশ্তাগাব যুক্ত ব্যক্তিগণের নিয় স্থান অধিকার অন্টের চক্ষে 

দু হইল । যঞ্তন্ুতর পরিধান ও ছ্বাদশ দিবস অশৌচ বিধি বঙ্গীয় 
কায়ন্গণ পালন কৰিলে গ্রন্ধপ একট! খট.কা উদয় করাইয়! সমা্ধে 

-৯ 
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বিপত্তি করাইন্টে হইত ন|। মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ্বে 

স্বধন্ম রক্ষা হেতু এবং চাতুর্ধণ্য ধর্ম সমর্থনের নিশিভ্ত উপনয়ন 

প্রতি সংস্কাবে সংস্কৃত হইয়া দ্বাদণ দিন অশোৌচ প!লন 

করিবার জন্য চেষ্টা সকল নিক্ষন্ন করায় পরিণামে দেখিতে 

পাওয়া যাইতেছে যে গৃহাভ্যন্তরে বপিম্। আমরা উপনয়ন প্রস্থুতি 

সংস্কার শূন্ট অথচ ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া আম।- 

দিগের আস্ফালন কেবল আমাদিগকে নিয় স্তরে স্থান প্রদ্দান 

করিতেছে । এই কার্যে বঙগদেশীয় সমাজ নষ্ট হইতেছে। প্রাঙ্গণ 

কায়স্থগণের মর্যাদা লোপ পাইন্চেছে। বগগদেশীয় কায়স্থ সভার 

বিগত অধিবেশনে আমর জানিতে পারিয়ছি যে ততৎকালে পঞ্চ 

সহত্রাধিক কায়স্থমহোদয় যক্তহ্ত্র গ্রহণ পূর্বক ছাদশ দিবস অশৌচ 
গ্রহণে স্ষল্প করিয়া বর্ণ ধর্ম রক্ষা করিতে ব্রতী হইয়াছেন, 

এবং কয়েকজন মান্য ব্যক্তি যজ্ঞস্থত্র ধারণ করিবার জন্য প্রস্তত 

আছেন । এই চেষ্টা যাহাতে সফলতা প্রাপ্ত হয় এবং ইহার 

প্রতিবন্ধক পুশরায় যাহাতে উপস্থিত না হয় তজ্জন্ত প্রত্যেক 

কায়স্থের উদ্োগী হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন । স্থানে স্তানে এ 

নম্বদ্ধে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং কাধ্যও উত্তম হইতেছে । 

আনুষ্ঠানিক কায়স্থ সভা বিশেষ উদ্যোগের সহিত কায়স্ছের 

শূদ্রাখ্যা/ অপন্দোেদনের জন্ত গ্রস্তত হইয়াছেন । কায়স্থগণ্বে 

মনে শৃপ্রাভিমান আর নাই। এখন কেবল মাত্র শূদ্র সমাজ 
অবস্থান হেতু লজ্জার থাতির হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে প!বি- 
লেই হয়। খাতির অপেক্ষ! ধর্শখ গ্রধান এবং ধনু রক্ষা 

করাই মানবজীবনের মুখ্য কর্ম জানিয়! শুদ্রাচার পরিন্াপ কর চঃ 

কাস্থ মোদয়গণ কায়স্থ বর্ণ পর্ম রক্ষ। করুন| 
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বল্লালের প্রাছর্ভাব ও তীহাব চক্রের ফলে বঙ্গদেশীয় কায 
গণ অনুপায় হইয়া ছুঃখিতান্তঃকরণে স্বীয় স্বীয্* উপবীত নব 

দ্বীপান্তর্গত স্থানে হায়াপুরের শিকট বল্লালসেনের নামান্ষিত 

দীঘি নধো পরিত্যাগ করেন। সেই স্থান্টী অগ্ভাপি ও বর্তমান 

বহিযাছে। শ্রী দীণির একটী বাধ গঙ্গাআোতে ভগ্ন হইয়। 

উহাতে মাটি ভরাট হওয়ায় উহা! এখন জল শৃন্ঠ। প্রত্যেক 
ধন্্াঢারী কায়স্থ যিনি উপবীত গ্রহণেচ্ছু তিনি এ স্থানে শ্রীমন্মহা- 

প্রক্তর পুণাভূমি দর্শনানন্তর গগন পূর্বক হবিনাম স্মরণ করিয়া 
শুদ্ধাচারে উপনয়ন বিশিষ্ট হউন। এইরূপ কার্যে রাজ! বল্লাল 

সেনের অযশ খণ্ডন ও কায়গ্গণের স্বধন্ম পুনঃ সংস্থাপন হইবে । 

পরাও পরাও পৈতা! ধন্ম রক্ষা হবে। 

বল্পালের অপযশ কায়স্ছে না রবে ॥ 

অতএব হে ব্রাঙ্মকায়স্থগণ ! এখন বরাল ও নাই, তাহার 
সহায় ও নাই। ত্রাহ্মণ বলিয়। বঙ্গদেশে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই 

বল্লালীয় কানো পদমন্্যাদ1 খকৌর বিষয় বুঝিতে পারিয়াছেন । 

ত্বপশ্রপ্রননে আন কোন বাপ। জন্মাতে পারিবে না। বর্ণাশরম 

ধ্সকে পবিন রাখিবার চেষ্ট। কখনই নিফল হইবে না। সমস্ত 

বঙ্গদেশীর কায়ব্গণের নিকট নিবেদন এই যে ভাভারা একমন 

হইয়া সত ব্রাঙ্গণ দিগে আশম গ্রহণ করুন। যেরূপ হলধর তর্ক 

চড়ামণি প্রতি নিরপেক্ষ ত্রাঙ্গণ ছিলেন মে রূপ এখনও অনেক 

উদর স্বভাব রাঙ্ধণ আছেন । *তাভাব্। অবশ্বই সংকর্মের সহায় 

হইবেন। আপণাদিগের কারস্থ সংস্কার কার্মটা একব্ণ নিষ্ঠ 

বলিয়া! মনে করিবেন না। করস্থ বজার থাকিলে পন্ম পরায়ণ 
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রাঙ্গণ কলের বিশেষ পবিচগ্যা হইবে। ত্রাঙ্গণ বায় ভ৯০ 

সমস্ত বর্ণাশ্রম বজায় থাকিবে । আন্য জাতি- খন সামাঠি ৭ 

অবস্থ। পুনরায় আনিবে । তপন হিভকারী অন্ষ্জানের কিছু? ৭ 

আশঙ্ক। হইবে না। কেন না মনত বলেন 

অনান্নাতেষু ধর্মে কথং স্যাদ্দিতি চেস্তবেহ । 

ডি এ যং শিষ্ট| ব্রাহ্মণ! জয়ুঃ স ধন্মঃ স্যাদশক্ি, 

তবে যে বল্লাল-সহায় কয়েকটী ক্ষমত। প্রাপ্ত হাছন ডিন 

মন্ত মহাশয় তাহাদিগকে শিষ্ট ত্রাঙ্মণ বলিছে পাবেন 

অর্ঁলোভে দে 0 পপিয়ানেন ভাভা পদ্ম নহে 2 তাত 

না। ইত 



চতুর্থ অধ্যায় 
কায়স্থ গণের গৌড়ে আগমন | 

কায়স্থ গণের উতৎ্পন্ভি, তাহাদিগের স্বাভাবিক ব্রহ্মতেছঃ 

দ্িজোচিত ব্যবহাব 'ও দণবিধ সংস্কারের মধ্যে বিশেষতঃ উপনয়ন 

সংস্কার সঘ্বন্ধে পুর্ব তিন অপ্যায়ে নিশেব রূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

সমগ্র ভারতবর্ষে কায়ন্থ জাতির সম্মান সমভাবে বর্তমান থাক। 

আবগ্তক। কিন্তু দেশ কাল ও পাত্র ভেদে কায়স্থ জাতির মধ্ো 

বিশেষ বৈলক্ষণ্য সচরাচর দৃষ্ট হয়। যাহাঁভে উহ শরীঘ্ঘ অপসারিত 
হইয়া সমগ্র ভাবতে কায়স্থগণ একবর্ণ এবং একরূপ আচাব 

সম্পন্ন হইতে পারেন তছ্িধয়ে প্রত্যেক কায়শ্ের মনোনিবেশ 

করা নিতান্ত কর্তা । আজকাল আলাহাবাদে কার়স্থগণের 

একটী কেন্দ্র স্থাশিত আছে। গ্রস্থানে সমঘে সয়ে কার়স্থগণের 
সম্সিলনলী হইয়। থাকে । বিগত টত্রমাসের শেবে এ সম্মিলদীব 

একটী অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিবয় বলিতে হইবে 

যে সংব।দ পত্রের স্তন্তে বঙগদেশায় কানহগণকে কেনল দশক রূপে 

আমন্ত্রণ কর। হইগ়্াছিল। অন্তাগ্ত প্রদেশের কায়স্থগণকে এ 

সভাবু সভ্য স্বরূপে নিমন্ত্রিত করা ভয়। অপিচ ভাহাতে বল! 

হইয়াছে যে বঙ্গদেণীয় কায়ন্থগণ ক্রমে ষদি দ্বিজাচারী কায়স্থগণের 

মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন তাহ! হইলে তাহার! তাহাদিগকে 

এ সভাঁতে ভবিষ্যতে একাশনে সভ্যরূপে বসাইবেন। এইরূপ 

বাক্য সহাকরা ব্যতীত অন্ুপায় হইয়া আমাদিগকে মৌনভাব 

ধারণ করিতে হইল। যদ্দি বঙ্গদেশীয় ব্রক্মকায়স্থগণ এসনবন্ষে 
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বিশদ প্রতিবাদ করিতে সমর্থ আছেন তথাপি তাহারা তাহাদিগের 
সমাজকে পূর্বাহ্থে উন্নত করা বিধেয় মনে করিয়া! সম্প্রতি নীরব 
রহিলেন! বঙ্গদেশীয় সকল কায়স্থই যাহাতে শীঘ্র তাহাদিগের 
অতিবৃদ্ধ পূর্ব পূর্ন পিতামহের ত্রহ্মতেজঃ পুন সংস্থাপনানস্তর 
বিজ।চার সম্পন্ন হইতে পরেন তদ্বিষয়ে সন্থর হইয়। ব্রঙহ্গতেজের 
হিত আালাহবাদ কায়নথ সভাকে স্তম্ভিত করা তাহাদিগের পক্ষে 

যতণীপ্ৰ সম্ভব কর্তবা। যখন নমকলেই চিত্রগুপ্ত ও হুর্ধ্য ও চন্দ্র 

ংশোছব তখন শিদ্রণ অবস্থায্স থাকির়। সমাজের কলস্ক বৃদ্ধি 
করিধার প্রয়োজন কি? স্মান্ত রদুনন্দন ষধি একবার ভাবিতেন 

যে কায়স্থগণকে মৎশুন্র বলিয়া প্রচার করিলে তিনি শুদ্রসয!জের 

ব্রাহ্মণ ব্যতাত অন্ত আখ্যা এপ্ত হইবেন ন। তাহ। হইলে তিনি 

এরূপ একট। সদাজ কলম্ক রূপ গঠিত কাধ্যে প্রবৃন্ত হইতেন না। 
রঘুনন্দনেব মময় ইতিহাস কিছু ছিল না1। কেবলমাত্র কতক- 

গুলি ভ্রম পূর্ণ এতিগাণিক গল্প লো।কপরম্পরায় চলিয়া! আিতছে- 

রি সেইরূপ অন্ধকারে অবঙ্কান করিরা স্মার্ড রথু বঙ্গীয় 
কান্স্থগণকে গিএ্রপুপ্ত সন্থ।ন যনে করিতে পারেন নাই । চিত্রগ্ুপ্ 
সন্থানের] দাদশভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে গৌড় অর্থাৎ 
বঙ্গীয় কাম্নহবর্ণ ভুক্ত অষ্টনব সন্মোলিক এবং হুয্য চন্দ্র বংশোষ্ঘব 
কামস্থ আখা। প্রাপ্ত বাহধান্তর ঘর সাধ্যমৌপিক সকলেই 
চতুর্বর্ণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অনুসন্ধান অভাবে তাহার 

বুদ্ধি ভুল পথ অবলম্বন করার ব্রহ্ণ কায়স্থগণের স্বাভাবিক 
মর্ধ্যাদার হ্রাস কাধে কাযেই হইয়'ছিল। সেই কারণেই ন্মার্ত 
পণ্ডিত হইয়াও বিচারের ফাকি গ্রকাশ করিয়া রঘুননানের 
ক্ষত্রিয়দিগকে বৃষলত্বে স্থাপনবপ প্রয়াস সফল হইয়াছিল। সেই 
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সময়ে কেহ কেহ ভাবিলেন যে রঘুনন্দন বড়ই বদ্ধিমান। ফলে 

রথুনন্দন হঠাৎ তাহার উচ্চাসন হইতে ভূতলে নিপতিত 
হইলেন। তীাহ।র ফাঁকি লোকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি 

বলিলেন পৌগু.দেশে যে বৈশ্ত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ আসিবেন সকলেই 

মন্থর মতে বৃষল হইবেন। তাহা হইলে রপুনন্দন যান কোথায়? 
রবুনন্দনেরই বা কিরূপে ব্রাহ্মণত্ব থাকে ? এবং কেনই বা তিনি 

বৃথা, ধর্ম শাস্ত্র লিখিতে বসেন 7? ইতোত্রষ্টস্ততোনঃ | 

রঘুনন্দনের প্রশর বৃদ্ধির প্রভাব হির ভাবে দেপিলে শিক্ষিত 

বাক্তিমাত্রকেই স্তশ্তিত ভইতে হইবে। তাহার লিখিত ব্যবস্থা 

অভূতপূর্ব । ধরণীকোষ তাভাব পক্ষে যা] প্রামাণ্য গ্রন্থ। 

চক্ষৃহুটা নিমিলিত করিয়। ভান শাঞ্জ গ্রন্থ দেখিতে না পাইয়া 

পাঙিত্য প্রকাশ পুর্দক তিনি পরণী কোৰ হইতে কাযন্ছগণকে 

সচ্চুদ্র 'প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। সাধাবণত দেখিতে 

পাওয়া যায় যে মহ বাক্তিগণ সমস্ত বস্তর উদ্চল ভাগ গ্রহণ 

করিয়া অন্ধকার অংশ পরিত্যাগ কবেন। রখুনন্দন সে শেণীর 

লোক ছিলেন না। কোথাঁর কোন ক. কাভাকে গালি 

দিয়াছে অথবা তাহার অপধশ কীর্তন কা হচ্ছে ভৎ্সম্ন্ধে বাত্ত 

হইয়া! আপনার লঘৃতা প্রকাশ করাই কি ম৭ লীবনের একচাত 

উ্েগ্য 2 প্ররূপ উদ্দেগ্ত জীবনের মখা কর্দব ভান করিয়। কোথায় 

একখানি ধরনীকোষ গ্রন্থে কি লেখা অ।ছে তাহাই মহাগ্রমাণ 

স্থির করিয়া রগুনন্দণ উদ্ধত কর্পিলেন যে-- 

সচ্ছুত্রশ্চমসীশদেবঃ কায়স্থম্চ জ্বৎ সজঃ। 

অস্থষ্ঠে। মাথুরী ভট্ট সর্য্যধ
বজশ্চ গৌড়কাঃ ॥ 
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মসীখদেব চিত্রগুপ্ত এবং তাহার ব্রচ্ধতেজ বিশিষ্ট ব্রহ্গকায়স্থ 
পুব্রগণের নিন্দাকর! শাস্ত্র বিরুদ্ধ । ব্রাঙ্গণগণ অতর্পণাগ্রে ধাহাঁকে 

পুজাকবেন তীাহাব নিন্দা অক্রেশে হুঈল। এই প্রকার অন্তায় 
রূপ নিন্দাবাক্য যে গ্রন্থে লিখিত আছে তাহাই অবলম্বন পূর্বক 
রঘু বলিলেন “নচ্ছুদ্রাণাং নাম করণে বস্তু ঘোষাদিরূপ পদ্ধতি 

যুক্ত নামত্বপ্চ বোধ্যং। রথুকি যাঁজ্ঞবন্ধয পাঠ করেন নাই? 
যাক্কবন্থ্য লিখিয়াছেন "সচ্ছুদ্রো গোপন।পিতৌ।” ইহাতে কায়ন্থ 

অথব! ক্ষত্রিয়ের কথা কোথায় ? 

মন্ধ হইতে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া রঘুনন্দন ভাঁবিলেন যে 

এইবারে তিনি ধরণীকোষ অপেক্ষা! প্রামাণ্য গ্রন্থ দ্বার! ক্ষত্রিয়- 
দিগকে শূদ্র করিবেন। তিনি এই মন বচনটা দেখা ইলেন। 

“শানকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিম! ক্ষত্রিয়জাতিয়ঃ | 

বুষলত্বং গতাালোকে ব্রহ্মণাদশনেন চ ॥% 

এই শ্রোকে তিনি ইমা অর্থে ইহলোক” বলিয়া বিরূত 

করিয়াছেন। মনু নিজেই ইম। অর্থে এই শ্লোকটী লিখিলেন। 

পৌণুকাশ্চোঢ, দ্রাবিড়াঃ কান্োজববনাঃ শকাঃ। 
পারদ পশ্থৃবাশ্চীনাঃ কিরাত দারদাঃখশাঃ ॥ 

এমতে মনু ব্রাঙ্গণের অদর্শনে ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির বৃষলত্ব 

প্রাপ্তি হয় বুঝাইয়াছেন। সে কথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার 

করেন? যেখানে প্রা্গণ মাই সেখানে ক্ষত্রিয় নাই, একের 

অভাবে অন্টের স্থিতি সম্ভবে না! কিন্তু রঘুনন্দন অর্থ বর্রিলেন 

যে ব্রাহ্মণ দিগের অদর্শন হেতু ইত্জগতে ও বিশেষতঃ পৌগু,দেশে 
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ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠগণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অত এব বঙ্গদেশে 

ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠগণ বৃষল। যদ্দি তাহাই সতা হয় তাং হইলে 

পৌগুদেশ কি ব্রাহ্মণ শৃগ্ঠ ? বগদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বলিয়! 
পরিচিত ব্যক্তি আছেন ব! ছিলেন তীহার। কি ত্রাঙ্মণেতর জাতি ? 

তাহার! কি বলশুন্ঠ হইয়া শুদ্র হওয়ায় ক্ষত্রিয় কায়গ্দিগের ক্রিয়। 

লোপ ঘটিয়াছিল? রঘুনন্দন কি সেই সকল পৌগু দেশবানী 
ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই? বন্দ্যঘাটী, নবদ্ীপ প্রস্ততি 

স্থানকি বলের অন্তর্গত নহে? বঘুনন্দনের বাক্য ও বিচার 
শবণে এই সকল প্রশ্নের উদয় আপন। হইতেই হয়। রথুনন্দন 

যর্দি স্বল্প পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শ্রেষ্ঠ প্ডিতদিগের যুক্তি 

গ্রহণানস্তর স্মৃতি লিখিতে বসিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
অবগত থাকিতেন যে বঙ্গে আগমন কালে পঞ্চ কায়স্থ 

পঞ্চ ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আমিয়াছিলেন এবং কায়দ্র্দিগেব 

পৌগু বর্ধনে ব্রাঙ্গণেব অদর্শন ঘটে নাই এবং কোন ক্রিয়ালোপ ও 
হয় নাই। কেবল বহুকাল পরে বল্লালের চাতুরিতে কার়স্থ- 
গণকে ন্ত্রত্াগ, মালাশৌচ ও দাস শব্ধ ব্যবহার করিতে 

হইয়াছিল। ব্রাত্যাচার প্রাপ্ত হুইয়াও তাহাদিগের সৎ ব্রাঙ্গণের 

অদর্শন অগ্যাবপিও ঘটে নাই । এমতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পাবে 

যে রথুনন্দনের বিদ্বেষ বাক্য গুলির কোন মূল্য নাই এবং এ 
বিদ্বেষ বাকাগুলি অগ্রাহ্য । 

যিনি যাহাই বলুন না কেন কায়স্থগণ স্ব স্ব ব্র্মাতিজ পুনঃ 

স্থপন করিলে সমস্ত ভ্রম অতি সহজেই অপনোদন হইবে। 

কায়স্থগণের মুল পুরুষ শ্রীচিত্রগুপ্র দেব ব্রঙ্গার পুত্র এবং 

ব্রহ্ম কায় হইতে জাত। ব্রাঙ্গণগণ দেরূপ মস্তক হুইতে, ক্ষত্রিয়- 
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শৃদ্রগণ পদ হইতে, সেইরূপ কাযস্থগণ শরীর হইতে উৎপন্ন । 
মন্তক ও শত্দীরের সব্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন । একের অভাবে অন্তর 

স্থিতি নাই। তাহনেই দেখিতে পাওয়া যায় যে কায়স্থের 

অভাবে ব্রাঙ্গণগণ ও ব্রাঙ্গণ গণের অভাবে কায়স্থগণ অবস্থান 

করিতে পরেন না। 

কায়স্থগণের মর্ধ্যাদ। রক্ষা হইলে ব্রাঙ্মণগণের মর্যযাদ! অক্ষু 

থাকিবে । নচেৎ ব্রাঙ্গণগণের মধ্যাদা কোমমতে থাকিতে পারে 

না। ব্রাঙ্গণ কায়স্থের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত গুরুতর । একটী 

হস্ত অথব। পদ বিহ্ছিন্ন হইলে মনুষ্য জীবিত থাকিতে পারে, কিন্ত 

মস্তক অভাবে শরীর এবং শনীরের অভাবে মস্তক জীবিত 

থাকিতে পারে ন!। ততএব কায়গ্ছগণ স্বীকৃত না হইলেও 

ব্রাঙ্ষণগণের অঙ্গ । ব্রাঙ্ষণগণ যেমত কায়স্থ গণের পুজনীন্ক 
সেইরূপ কায়ন্থগণের আদি পুরুষ শ্রচিত্রগুপ্ত দেব সকল ব্রা্ষ- 

ণেরই আরাধা। ব্রাঙ্গণাঁছি বর্ণ তর্পণাগ্রে শ্ীচিত্রগুপ্ত স্তব 

করিয়া থাকেন। 

ও ধমায় ধন্দমরাজায় যৃতবে চান্তকায় চ। 

বৈবতস্বায় কালায় সর্ববভূতক্ষয়ায় চ ॥ 
উড়ম্বর'য় দায় নীলায় পরমেঠিনে | 
রকোদরায় চিত্রায় চিত্রগু প্তায় বৈ নমঃ ॥ 

শ্রিচরগপ্ত দেব চতুদ্দশ যমের মনো পরিগণিত হইয়াছেন । 

কারছুগণ কাটিক মাসে শুরু দ্বিতীয়ায় তাহার পুজা করিয়! 

থাকেন। চিরগুপ্ত পুজ! সন্ধে পঞ্পপুরাণে লিখিত আছে! 
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কাণ্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চে|ভম। তিথি । 
তশ্তাঁং কাধ্যং কায়ন্ছৈশ্চ চিত্রগুগুস্য পৃজনং ॥ 
চিত্রগুগুস্য পূজায়! বিধানং কথযাম্যহং | 
নৈবেছোর্ঘ তপকৈশ্চ যথ। কালোভ্বৈঃ ফলেঃ ॥ 
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ স্থুগন্ষিভিঃ | 
নানাপ্রকারনৈবেছ্ৈঃ পষ্টবস্ত্রৈঃ জুশেভনৈহ ॥ 
ভেরীশঙ্বযবদঙ্গৈশ্চ পট হৈশ্চৈৰ ডিছিভিঃ | 
চিত্রগুপ্তস্য পুজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্থিতঃ ॥ 
নবকুস্তং সমানীষ পানীয় পরিপুরিতং ৷ 
শকর। পুরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যে।পরি স্যাসে ॥ 
পুজাকালে গ্রযত্রেন দাতন্যঞ্চ দ্বিজন্মনে । 
ব্রাঙ্গণান্ ভোজয়েত্ুত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ ॥ 

মসীভাজনসংযুক্তং সদা চনসি ভূতলে । 
লেখনীছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমস্ততে ॥ 

চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং নমস্তে ধন্মরূপিণে | 

তেষাং ত্বং পালকে নিত্যং নম্ঃ শান্তি প্রষচ্ছমে 

যে চান্যে পুজযিষ্যপ্তি চিত্রগ্ুপ্তং মহীতলে ৷ 
কায়স্থাঃ পাপনিম্যুত্ত। ঘাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ॥ 

নি 



চি নিত. 
থাকায় পরে একত্র হেতু অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল কিন্ত 
চিত্রগুপ্র বংশীয় ক্্রহ্মকায়স্থগণ যতদূর আচার শুন্য হউন না কেন 
তাহাদিগের আচার ব্যবহার চিরকালই হজের স্যায়। বর্ত- 

মান কালে করণ ও অন্বষ্ঠ আখ্য! প্রাপ্ত কতকগুলি জাতিকে 

ভুলক্রমে চিব্রগুপ্ত সন্তান করণ ও অন্বষ্ঠ বলিয়৷ মনে কর! হয়। 

বস্তত শ্ীচিত্রগুপ্ত দেবোছুত করণ, অন্বস্ঠ, ও বাহলীক বা বাচ্দীক 
প্রন্থৃতি ব্রহ্মকায়স্থ মহোদয়গণ ৈশ্ঠ পিতা শ্দ্রা মাতার গভে 

জাত করণ আধ্যাপ্রাপ্ত জাতি, ব্রাহ্মণ পিত। বৈশ্ঠ। মাতার গর্ভে 

জাত অন্বষ্ঠ আখ্য। প্রাপ্ত জাতি ও বল্থান প্রভৃতি মধ্য এসিয়! 

হইতে আগত থমস্, বহলখ. প্রনথতি যবনাচারী জাতির মধ্যে 

গণ্য হইতে পারেন ন1। বঙ্গব(সীগণের অনুকরণ প্রবৃত্তি চির- 

কাল দেখিতে পাওয়! যায়। খী অনুকরণ প্রবৃত্তিতে তাহার! 
কতকগুলি অন্য বর্ণকে কবণ ও অশ্ষ্ঠ আধথ্য] নিঃসঙ্কোচে প্রদান 

করিলেন। যদি বঙ্গদেশের ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে এ 

গুলির স্যক্টির কাল প্রন্ততি আমরা অনায়াসেই পাইতাম । 

ইতিহাস অভাবে আমাদের বিশ্বাস ভ্রমপুর্ণ হইয়াছে । সেই 

কারণেই ভ্রম মংশোধনের আবশ্তক। সচরাচর চলিত কথায় 

বলিতে হইলে “উদর পিগ্ডি বুদর ঘাড়ে চাপাইয়াছে” স্বীকার 
করিতে হইবে । 'কোথায় দেববংশ সম্ভৃত পবিত্র ত্রহ্মকায়স্থ 

জাতি আর কোথায় শঙ্কর বংশোদ্থব জাতিগণ এবং নীচবংশোদ্ভৰ 

শুর জাতি? 

শৃদ্রকমলাকর চিত্রগুপ্ত কায়স্থগণকে যথাসম্ভব সম্মান করিয়া 

লিথিলেন যে মাহিষ্য কায়স্থ ও টবদেহ কায়স্থ বলিয়! ধাহার! প্রসিদ্ধ 

তাহারা শূদ্র। এমতে শূদ্র কমলাকরের মতে আমর দেখিতে 
৭ 
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পাই যে&ঁ গুলি শুদ্ধ কায়স্থদিগের নকলকারা, যাহাকে বঙ্গ 

ভাষায় সাধারণতঃ “ভেজাল মাল” বলে । শুদ্ধ কমলাকর আরো 

লিখিলেন যে শ্রী গুলির চাতুর্ধবর্ণা সেবা প্রভৃতিতে জীবিকা 

নির্বাহ হয়। কায়স্থদিগের যেরূপ শিখা সুত্র তাহাদিগের 

তাহ! নাই। যাহা হউক এ রূপে ক্রমে ক্রয়ে সমাজে কতকগুলি 

ডেগর। কাএত, নাশ কাএত, নীচ কাএত, ও গোলাম কাএত 

স্ষ্টি হইয়। বর্ণাশ্রম ধন্মের গ্লানি করিতেছে । পুনরায় আমরা 

দেখিতে পাই যে কেবল বঙ্গদেশে নহে, বোম্বাই অঞ্চলে উলুই। 
উপকায়স্থ, প্রভা প্রনৃতি জাতগণ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিলেও 

সে প্রদেশের শুদ্ধ কায়স্থগণ তাহ স্বীকার করেন না। তাহা- 

রাও এ প্রদেশের কতকগুলি কাএত বলিয়া পরিচিত বাক্তির 

যায় সে দেশে যজ্ঞোপ্বাতধারী শুদ্ধ কায়হগণের সহিত 

গোজামিল দিয়! থাকেন। ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে যে রূপ ভাট, 

অগ্রদানী ও মেগাই আচাধ্যগণ অবস্থান কধেন সেইরূপ কায়€- 

গণের মধ্যেই বা না থাকিবে কেন? 

গরুড় পুরাণে দুষ্ট হয় যে 

ব্রহ্মণ। নির্মিতঃ পুর্ববং বিধুঃণা পালিতং সদা । 

রুদ্রঃ সংহার ঘুত্তিশ্চ নির্মিতো ব্রহ্ণা ততঃ ॥ 

বাযুঃ সর্ববগতঃ স্থষ্টঃ সূর্ধ্যন্তেজো বিবৃদ্ধিমান্। 
ধন্মরাজস্ততঃ স্যষ-শ্চিত্রগুপ্তেন সংযুতঃ ॥ 
উপরিউক্ত বচনে জানিতে পার! যায় যে শ্রীচিত্রগুপ্ত দেব 

্রহ্ম-কায়স্থরূণে স্ষ্টির প্রথম হইতে অবস্থিত। কিন্ত সেকালে 

কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একই বাক্য জানে কায়স্থগণের উল্লেখাদি হ্ষত্রিয়- 
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বর্গ মধ্যে হইয়। 'মাসিতেছিল। পরশুরামের সময়ে কষত্রিয়গণ 

ক্ষত্রিয় শব পরিশ্তাগে কায়স্থ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 

পরশুরামকে নির্বাসিত করিয়া পুনব্বার ক্ষত্রিয়ত্বে স্থাপনপুর্বক 

কায়স্থ ও ক্ষত্রিরগণ ক্ষত্রিয় বণিয়। পরিচিত হইলেন। যখন 

মহাভারত্ত গ্রন্থ লিখিত হয় তখন পুনরায় সকলেই ক্ষত্রিয়, দেখিতে 

পাওয়! যায়। হুরধ্য ও চন্দ্র বংশীয় সকলে কায়স্থ না বলিয়। 

আপনাদ্িগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দিতেন। ইহার আর 

একটী কারণ এই যে কায়স্থগণ তখন বাহুবল অবলম্বন করিয়। 

ছিলেন। মহাভারতের আখ্যান কেধল যুদ্ধ বিগ্রহ । সেই 
সময় কারন্ছ বলিয়া পরিচয় দিলে বাছ বলের বিক্রম শোভা 

পায়না । কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে ভগদত্ত প্রভৃতি মহা- 

বলীগণ কায়স্থছিলেন। তথাপি তাহার! মহাভারতের যুদ্ধে বর্ত- 
মান থাকিয়। ক্ষত্রিয় নামে সে স্থলে অভিহিত হইলেন । ব্যাস- 

দেব? ক্ষত্রিয় এবং কায়ন্থের মধ্যে কোন পার্ধকা আছে বলিয়! 

মনে করেন নাই । তিনি বরং ক্ষত্রিয় কাহিকের অগ্রজ কায়স্থ 

চুড়ামণি গণেশ দেবকে তাহার মহাভারত গ্রন্থ রচনার সহা- 

য়ত। করিবার জন্য পিধুক্ত করিয়াছিলেন। গণেশ ও বস্তত 

ক্ষত্রিয় হইয়া ও কায়স্থ স্বভাব-সম্পনন হেতু ক্ষত্রিয় ও কায়স্থের মধ্যে 

প্রভেদ থাকিতে পারে বলিয়া বোধ করেন নাই। 

মহাভারতের যুদ্ধের পর আমরা বৌদ্ধগণের প্রাছুর্ভাব 
দেখিতে পাই। সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধগণ বিস্তারিত হওয়ায় 

বৌদ্ধমত সব্ধব্রই চলিতেছিল। বৌদ্ধগণ ক্রমে অত্যন্ত ক্ষমতা- 

পর্ন হইয়া চাতুর্বর্ধয প্রথা একেবারে,লোপ করিতে বসিয়াছিলেন । 
ধ্ সময় হইতে সকল বর্ণ মধ্যে শূদ্রাচার প্রভূত পরিমাণে 
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প্রবেশ করে । ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টগণ মকলেই যজ্ঞ 

হুত্র পরিত্যাগ করেন। বৌদ্ধ দিগের প্রধান স্থান বুদ্ধগয়া 

ও অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগর বিহার প্রদেশে অবস্থিত 

হওয়ায়, বিহার ও বঙ্গদেশে বর্ণ ধর্মের উপর তীহার্দিগের অতা- 

চার সর্বাধিক অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্জাব ও কনৌজাদি 
প্রদেশে বৌদ্ধদিগের প্রভাব ততদূর প্রবল হয় নাই। সেখানে 
বর্ণাশ্রম ধর্ম কিছু কিছু বজায় ছিল। বঙ্গদেশে পাল রাজাগণ 

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেন। মগধরাজ্যে বৌদ্ধরাজা প্রবল 
প্রতাপে রাজত্ব করিয়! বৈদিক ধর্মলোপ ও অহিন্দু ব্যবহার 

যতদুব করিতে হয় করিলেন। তখন দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচাধ্যের 
আবির্ভাব হইল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম বিনাশ করতঃ হিন্দু ধর্ম 
পুনঃসংস্থাপন করিলেন। বর্ণ ধর্মের গৌরব পুনরায় জন 

সমাজে আদৃত হইল । ইতি পুর্বে মগপরাজায ধ্বংশ হওয়ায় এ 
প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্তুক আক্রান্ত হইতে লাগিল। সপ্তম 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে বোম্বাইর অন্তর্গত গুজরাট প্রদেশস্থ 
'অ্ষ্ঠ কায়স্থ কুলোছ্ভব রাজা বীরসেন বহু অধ্থষ্ঠ কায়স্থ পরিবুত 

হইয়। পুর্ব্দেশ জয় করতঃ মগ্নপসিংহাসন অধিকার করিলেন। 
তাহার রাজত্বকালে বর্ণধর্ম তাহার চেষ্টায় পুনরুদ্ধার হইবার 
উপক্রম হইল। জেনারাল্ কানিংহাম সাহেব বীরসেন ও 

শূরসেন এক ব্যক্তি বলিয়। মনে করেন। তিনি আর ও 

বলেন যে নেপালরাজজ অংশ্ুবন্মীর কন্ঠ! ভোখদেবীকে শুরসেন 

রাজ! বিবাহ করেন । সাধাব্লণতঃ শৃরসেন বীরসেনের পু বলি- 

পাই বোধ হয়। বীরসেন যখন যগধ অধিকার করিলেন তখন 

নেপাল রাজের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবন!। 
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ফলে তাহার শুত্র কুমার শূরসেনকে নেপাল রাজের" জামাতা 
করেন। কাণিংহাম সাহেব প্রকাশ করেন যে শূরসেন রাজা 

হোয়েনস্তাংএব সমপাময়িক। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী 
আবিষ্কৃত ফলকের দ্বার দেখাইয়।ছেন যে শুরসেনের সময় 
৬৪৫ হইতে ৬৫১ শ্রীষ্টাব্ষ। ভোগরেবীর গর্ভে রাজ! শুরসেনের 
একটী পুত্রসন্তান হয়। এ সন্তান মগধের আদিত্যশূর নামে 

বিখ্যাত । কাশিংহাম সাহেব স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গীর 
সেন রাজগণ এই মগধ দ্রেশীর প্রবল প্রতাপান্বিত একছত্রী 
মহারাজা আদিতাশূরের বংশে বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। 

কায়স্থ কৌস্তভ পুস্তক পাঠে অবগত হওয়ায় যে আদিত্যশুব 
রাজার পর ক্রমানরে যামিনীভান? যিনি জয়শুর বলিয়া বিদ্দিত 

অনিরুদ্ধ, প্রতাপরন্দ্র ভূদন্ত, রবুদেব, গিরিধর, পুর্থীধর, 
্থ্রিধর্নঃ প্রভাকর ও জয়ধর পুর্ধ দেশীয় রাজ। নামে আখ্যা 

হইয়া! মগধ পিংহাসন শোভা করেন। জয়ধরের পর মগ 
দিংহাসন শুন্য দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় এ সময়ে 
বিষুপুরাণে।লিখিত মত আম্ব, আভীর ও শক প্রন্থতি জাতি 

জযধরকে পদচ্যুত করিয়া মগধরাজ্য অধিকার করে। জয়- 
ধরের বংশে বঙ্গীয় আদিশুর রাজার জন্ম হয়। তিনি মগধের 
আদিত্যশূন বংশ জন্মগ্রহণ করিয়া বাহুবলের পরিচর্যা 
করতঃ ক্রমে দারদ্ বাদসাহের সেনাপতিত্ব লাভ করেন এবং 
নান! দেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে তিনি বঙ্গীয় 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কায়স্থ বংশোদ্তব পাল রাজাকে পরাভত 
করিয়া আপনাকে বঙ্গরাজ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কারি- 
কাকার খ্রবানন্দ বলিয়াছেন যে-_ 
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“চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোইন্বঠ নামকঃ | 
অভব€ তস্য বংশে চ আদিশুরে! নৃপেশ্বরঃ ॥ 
অগমস্ডভারতং বর্ধং দারদা স রবিপ্রভঃ | 

জিত্বাচ ঝোদ্ধরাজানং তথ। গৌড়াধিপান্ বলাৎ ॥ 

অধ্ষ্ঠ কায়স্থ বীরসেনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আদিশুর 

বর্ণাশ্রম ধর্ম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়ত। বুঝিয়া বঙ্গ দেশে বর্ণ 

পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। কায়স্থদিগের সম্বন্ধে তাহার সর্ব- 

প্রথম মনোযোগ হয়। তিনি, চিত্রপ্তপ্ত বংশীয় গৌড়কায়স্থগণ 

বাহার! সন্মৌোলিক অষ্টঘর বলিয়া পরিচিত এবং ক্ষত্রিয় কাযস্থগণ 

বাহার] কষ্ট মৌলিক বাহাত্তর ঘর বলিয়া পরিস্তি তাহাদিগকে 

বিশেষ আদর করিয়াছিলেন। 

আঘদিশূর রাজা :যে কাত্সন্থ ছিলেন তাহার প্রমাণ বিশেষ রূপ 

পাওয়া যায়। টমাসের প্রকাশিত প্রিন্দেপ্দ টেবিল ২য় ভলুমে 
লিখিত আছে যে আঘদিশুর একজন কায়স্থ রাজা । ডাক্তার 

রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহুদর্শী গবেষণার ফলে আ:দশূর 
মহারাজকে কায়স্থ বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আইনী 

আকবরী গ্রন্থে আদিশুর বংশীয়গণকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। 

এবং জেনারল্ কানিংহাম সাহেব বঙ্গীয় আদিশূরকে মগধ- 

দেশীয় আদিত্যশূর রাজার বংশে জাত নির্ণয় করিয়াছেন । ভ্রমণ- 

কারী টেলার সাহেব আদিশুর রাজাকে কায়স্থ বলিয়৷ তাহার 

গ্রশ্থে লিখিয়! রাখিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণী বার্ণত আদিশুর 
কন্তা শ্রীমতী কল্যাণদেবীর সহিত কাশ্মীর রাজ কায়স্থ জয়পীড়ের 
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বিবাহ সম্বন্ধে মাদিশৃবকে কায়স্থ ব্যতীত অন্ত কোন বর্ণ 

আখ্য! দেওয়া অসম্ভব মনে হয়। 

আদিশুর মহারাজের পুত্র না হওয়ায় বিশেষ অভাব বোধ 

করিয়া! সন্তান প্রাপ্তির আশায় যজ্ঞান্ষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়া 

ছিলেন। কিন্তু বজ্ে প্ররত্ত হইয়৷ উত্তম দ্বিজের অভাবে যজ্ঞ 

সম্পন্ন হইতে পারিবে না জানিয়া তিনি তাহার মিত্র কনৌ- 

জাধিপতি শ্্রীণীরগিংহ মহাবাজকে পত্র লিখিয়া কোলাঞ্চ নগর 

হইতে পাচটী সাগ্নিক ব্রাঙ্গণ ও পাচটী যাজ্ঞিক কায়স্থ, এই 

দশটী দ্বিগকে আনয়ন করেন। যজ্ঞ কাধ্য করিতে হইলে 

স্বজাতীয় ও আত্মীয়বর্শের যণ্তক্ষেত্রে উপস্থিতি নিতান্ত প্রয়ো- 

জনীয়। যজ্ঞে সহায়তা করিতে পারেন এমন কায়স্থ বঙ্গদেশে 

না পাওয়ায় কান্তকুজ রাজের সাহায্য তাহাকে কাষে কামেই 
লইতে হইয়াছিল । তিনি লিখিলেন-_ 

ঘন্তার্থং যাচতে বিপ্রান্ ক্ষজাদিংশ্চ নরাধিপ | 
নচেদ্দেহি রণং রাজন্ যথা তব মতিং কুরু ॥ 

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কান্তকুক্জে বৌদ্ধ উৎপাত বর্ধন 
বিষয়ে ক্ষতি করিতে পারে নাই। সে দেশেবর্ণধন্ম কিছু কিছু 

বজায় ছিল। , এমতে রাজা বীরসিংহ বঙ্গাধাশ ভাদিশূরেব 

সহিত মিত্রত। বিচ্ছেদ না করিয়! সে প্রদেশের ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ- 

গণের মধ্য হইতে দশটী উপযুক্ত দ্বিজ ৮৪ শকে বঙগদেশে 
পাঠাইলেন । কায়স্থ কুলাচার্য কারিক! বচনে দেখা যায় যে-_ 

গোযানেনাগত। বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকান্ত্রয়ুঃ | 

গজে দতঃ কুলশ্রেষ্ঠে। নরযানে গুহঃ স্থৃধীঃ ॥ 
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 যাজ্জিক কায়ন্থগণ সদ্ংশজাত সাগ্নিক ব্রাঙ্গণগণকে একখানি 
গরুর গাড়ীতে বসাইয়া, কেহ গজে, কেহ পান্ধিতে, কেহ 
কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়। ভূত্য।ি সমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে আগমন 

করেন। দশ সংখাক দ্বিজ যখন বঙ্গরাজধানীতে উপস্থিত 

হন তখন রাজা আদিশুর কোন কারণ বশতঃ প্রথমে তাহা- 

দ্রিগের সহিত দেখ! করেন লাই। তখন বিকৃত বেশধারী 

দ্বিজগণ মল্লকাষ্ঠে জীবন সংযোগরূপ তীাহাদিগের স্বাভাবিক 

ব্রহ্গতেজঃ ও ক্ষমত। প্রদর্শন করিলে মহারাজ ভীত হইয়া 

অত্যাগত দ্বিজ্দিগকে সাদরে অভার্থন! করিয়। নিয় শ্লোকের দ্বারা 

অভিনন্দিত করিলেন । 

অদ্য মে সফলং জন্ম তপস্যাদি চ সাধনং ৷ 

পুতঞ্চ ভবনং জাতং যুহ্মদাগমনং যতঃ | 

কারিকাকার ঞ্রবানন্দ এরূপ বর্ণন ককিয়াছেন। কিন্ত 

দেবীবর ঘটক অন্তরূপ বর্ণন করিলেন। তিনি কায়ন্থগণকে 

শৃদ্র করিবার বড়মন্ত্রের মধ্যে একজন নেতা। উল্জ ঘটনার 

প্রায় চারিশত বর্ষ, পরে দেবীবর জন্মগ্রহণ করিয়া লোক পর- 
ম্পরায় যথার্থ তিহাসিক ঘটনার বিকৃত অবন্থ! যাহ! শুনিয়া 

ছিলেন তাহা! সত্য বিবেচনা করিয়া এবং দেশের তাৎকালিক 

শৃ্রাচার দর্শন পূর্বক ঘে সকল কায়স্থ কান্থকুজ হইতে 

আসিয়াছিলেন তীাহাধিগকে শূদ্র বলিয়া লিখিতে কিছুমাত্র 
সঙ্কোচিত হইলেন না। এইবপ কার্যে তাহার গবেষণ! যে অত্যন্ত 
স্বপ্প তাহা স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে । কোথায় তিনি কায়স্থ- 
গণকে "আগতা বঙ্গদেশে সর্কেষাং রক্ষণায়” ন! বলিয়। তাহাদিগকে 
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“কোলাধাৎ পঞ্চ শুদ্রা বদলি নৃপতে কিন্করা ভূম্ধাণাং” 
বলাইলেন। এই বাক্য শ্রবণ মাত্রেই মহারাজ আদিশুর তাহার 
যজ্ঞ কার্য্যে সহায়তা কবিবার জন্য এবং তাহার অনুরোধ মত 

রাজা বীরপিংহ কর্তৃক পঞ্চ কায়স্থ-ক্ত্রিয়ের পরিবর্ডে পঞ্চ শুর 

আসিয়াছেন জানিয়৷ তাহার জন্ম সফল হইল বলিয়! কৃতার্থ হইয়া 
আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন। তিনি আরও ভাবিলেন 

থে তাহার বাঞজভবন শুদ্রাগমনে পবিত্র হইল। আহা! এই 

সকল কি চমৎকার কথা! অম্পৃশ্ত শূদ্রকে দেখিয়া ক্ষত্রিয় রাজ! 

মন্তক অবনত করিলেন । 

দেবীবর বিজ্ঞত| প্রকাশ করিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। 

তিনি পুনবায় লিখিলেন উপবিষ্ট) দ্বিজাঃ পঞ্চ ততৈব শুদ্র 
পঞ্চকাঃ।” বাজার সভায় শূদ্রগণ উপবেশন ন! করিলে কি 

রাজসভার শোভ। বুদ্ধি পায়? সাধারণ বুদ্ধিতে শুদ্রগণ রাজ- 
দ্বারের বহির্দেশে অবস্থানের যোগ্য । সেই শূদ্রগণ রাজ] কর্তৃক 
সমাদৃত হইয়৷ রাজসভায় ব্রাহ্মণের পার্থে স্থান পাইলেন। বলি- 
ভাঁদী দেবীবরের বুদ্ধি! কলিকালে এরূপ বুদ্ধিই হইয়! থাকে । 

দেবীবব শাস্ত্র পাঠ কৰিলে নিশ্চয়ই অবগত থাকিতেন যে 

শুদ্রান্নং শুদ্রপম্পক্কং শুদ্রেণৈব সহাসনযূ । 
শুদ্রাজ জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়ে ॥ 

(পরাশর সংহিতা ) 

শ্ব। শুদ্রাশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাগুব। 

(বৃহৎ গৌতম ) 
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দেবীবরের সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল যে কাঁযস্থগণ ব্রাঙ্মণ- 

গণের বেতনভোগী দাস হইয়। আসেন নাই। প্রঠত্যক ভদ্র ও 

সদবংশ জাত জ্ঞানবান্ পুরুষ আপনাকে. বিনয়মর্ধ্যাদা ক্রমে দাস 

অথব! দাসানুদাস বলিয়! অভিমান করিয়া থাকেন । রোমান্ ক্যাথ- 

লিক্ চার্চের সর্ব শ্রেষ্ঠ পুরোহিত, ঘিনি ক্যাথলিক ধর্মজগতের 
রাজ! বলিয়৷ সন্মানিত, সেই পোপ্ আপনাকে দাসান্ুদাস 
(১61:৮85 ১8:৮০:81) বলিয়! প্রকাশ করিয়া বিশেষ সম্মান 

বোধ করেন। বস্তত তিনি ক্যাথলিক ধর্ম পরায়ণ ব্যক্তিদিগের 

প|ধিব অধীশ্বর । এমতে দ্রেবীবরের ভ্রান্ত বুদ্ধি উত্তমরূপে 
প্রকাশ পাইতেছে। ধাহারা অশ্বগজ নরযানে আসেন তাহা- 

দিগের প্রত্যেকের সহিত ২০২৫ জন পরিচারক বেহার! অবশ্ঠাই 
ছিল। ঘোড়ার দান! ও হাতির থান। বাহক ছুই পাঁচ জন সঙ্গে 

নিশ্চয়ই আমিয়াছিল। যে থানে সত্যের অভাব সে হলে বিকৃত 

অবস্থা £করিলে পরিশেষে হাশ্যাম্পদ হইয়া উঠে। এক 

খানি গরুর গাড়ীতে যে পাঁচজন বাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন 

তাহারা কি তিন ঘোড়! এক হাতি ও এক পাহ্থিতে যাহার! 

আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বেতন ভোগী ভূত করিয়! আনিয়া 

ছিলেন? এ কণ। বলিলে লোকে হান্ত করিবে। 

যাহা হউক আদিশূর মহারাজ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই যে 
দেৰীবর বলিয়৷ এক বাক্তি তাহার চারিশত বৎসর পরে জগতে 

জন্মগ্রহণ করিয়া তাহ।র এইরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করিবেন । তিনি 

উত্তম বুদ্ধিতে দশ সংখ্যক দ্বিজকে সমাচরিত অভ্যর্থনা করিয়। 

তাহাদের দ্বার মনেব সাধে পুত্রেক্যিজ্ঞ ক্রিয়া মহাসমারোহে 

সমাধান করিয়াছিলেন । যজ্ঞ কাধ্য সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ ও কাযস্থ- 
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গণ পুনরায় স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
আদিশুর মহারাজা বহু অনুনয় বিনয় করিয়! তাহাদিগকে 

বঙদেশে তাহার রাজ্যে বাদ করিবার জন্য সুচারুরূপে বনাবন্ত 

করিয়া দিলেন। তাহারাও রাজার সৌজন্য ও আদর প্রাপ্ত 
হইয়া স্বদেশ সনশনানস্তর বঙ্গদেশে আগমন পূর্বক মহানন্দে 

বাস করিলেন। 

যজ্ঞের ফলে আদিশূর বাজার একটী পুত্র ও একটী কন্তা 
সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে পুত্রটীর নাম 

ভূম্থুর। যেকোন নামেই তিনি অভিহিত হউন না কেন, তিনি 
যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া ইহ জগত পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আদিশুরের 

কন্তাটী জীবিত ছিলেন । তাহার নাম কল্যাণ দেবী। এ 
কন্ঠারত্র কাশ্ীর বাজ্জী হইয়! তাহার পতি জয়পীড়ের জন্য 
বঙ্গ সিংহাসনের প্রত্যাশা! রাখেন নাই। 

আদিশুর মহারাজ! স্বয়ং কর্ণাট কন্যাকে বিবাহ করেন এবং 

কর্ণাট ক্ষত্রিয় বীরসেন রাক্ম আদিশ্রের পত্বীর অত্যন্ত নিকট 

আত্মীয় থাকায় তিনি বঙ্গদেশে আদিশূর রাজার সভায় উপস্থিত 
থাকিয়া শোভা পাইতেছিলেন। পুত্রের অভাবে ব্যথিত হইয়া 

সেই অভাব দূরীকরণের জন্য কর্ণাট ক্ষত্রিয় বীরসেন বংশ সামন্ত 
সেনকে নিকট-আত্মীয় জানিয়া আদিশৃর মহারাজা সেই শিশু- 
টাকে পুত্র বাৎসল্যে লালন -পালন করিতেছিলেন। কর্ণাট 

রাজ্ঞী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে আদিশুয 
মহারাজা তয় দিবস পুত্রষ্টি যক্জক্রিয়! সম্পন্ন করেন সেই 

দিবস উল্লিখিত আছে। কর্ণাট দেশের সহিত আদিশুরের 
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সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। কর্ণাট ক্ষত্রিয় বালক সামন্ত (সন আদিশুরের 
বিশেষ স্নেহভাজন হওয়ায় পুত্র অভাবে তিশি এঁ' কর্ণাট ক্ষত্রিয় 

সামন্ত সেন তাহার অবর্তমানে বঙ্গের রাজা হইবেন বলিয়। প্রকাশ 

করেন। সামন্তসেনের শৈশবাবস্থায় বীরসেন আদিশুরের স্থলা- 

ভিষিক্ত হইয়া সামন্তের পরিবর্তে রাজ্য করেন। পরে সামস্তসেন 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ব্রন্গক্ষত্রিয় নামে বঙ্গেশ্বর আখ্য।য় 

পরিচয় দিয়াছিলেন। 

সামস্ত্ের পুত্র হেমন্ত সেন। রাজনাহীতে প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকে 

হেমন্তসেন “ব্রহ্গ ক্ত্রিয়ানাং কুল্শিরো দাম” বলিয়! উক্ত। হেমন্ত 

সেনের পুত্র বিজয় সেন। বিজয় সেনের শিলালিপিতে সেন 

বংশাবলী এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। 

প চে স ৬ 

«শ্বেতাতফুল্ল ফণাঞ্চলঃ শিবশিধঃ সন্দানদানোবগ 

শছত্রং যশ্ত জয়ত্যসাবচরমে| রাজা স্ধাদীপধিতিঃ ॥ 

বংশে তশ্যামরস্ত্রীবিততবৃতকল। সারঙ্ষিণে। দাক্ষিণাত্য 

ক্ষৌণীনদৈবারসেন প্রদ্তিভিরভিতঃ কীন্ভিমছ্িব ভুবে। 
যচ্চারিত্রান্রচিস্ত। পরিচয় শুচয়ঃ স্ুক্তি মার্ধবীক ধারা, 

পারাশধ্যেণ বিশ্বশ্রধণপরিসর প্রীণনায় প্রণীত ॥ 

তম্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিভট সুতট শতোৎ্স।ধন ব্রহ্মবাদধী। 

স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরে। দাম সামস্ত সেনঃ ॥ 

তর্্ব ত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট-লদ্্দী 
নুগ্ঠাকানাং কুদনমতনোভাদৃগেকাঙ্গ-বীরঃ। 
যণ্মাদগ্ভাপ্যবিহিত বসা-মাংসমেদ স্্রভিক্ষাং ॥ , 

হৃযাৎ পৌরস্তজনিত দিশং দক্ষিণ।ং প্রেতভর্তভা ॥ 
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ঘেনাস্ব্যেন্ে জ্শবে বয়সি ভবভয়। স্কন্দিভিমর্ধরীন্তৈঃ | * 

পুর্ণোৎ্সল্গানি গর! পুলিনপরিসবারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি ॥ 
অভবদনবসানো দেন নিণিক্ত ত্র 
গুণ শিবহ নঠিয়াং বেশ্ম হেমন্ত সেন2। 

ততন্দ্িগগণাশ্বরা, সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততে!হ 

প্যাব্রান্ি বলশাহনোজ্ষল কুমারকেলি ক্রমঃ | 

চতৃচলিপি মেখলা বলরমীম বিশ্বস্তর। 

বিশিষ্ট জয় সায়া বিজয়সেন পৃীপতিঃ ॥ 

পুনবায় লক্ষণ লেনে তাম্র শাসনে দেখা যায় 

পৌরানীভিঃ কথাশ্িঃ প্রথিতগুণগণৈবাঁরসেনন্ত বংশে 

বর্ণাট ক্ষতিয়াগামজনি কুলশিরে! দাম সামন্ত সেনঃ। 

রুহ নিবীবমুন্বী হিলমলিনতরা স্ত প্যতা নাকনগ্াং 

নির্ণিভো যেন লবাদ রিপুরুধিবকণ কীর্ণধারঃ কপাণঃ 

বীবাণামধিদৈল নং শিপু চমু মারাক্ক মল্ব্রতঃ 

তগ্জাৎ বিন্ময়ণীয় শৌধ্যমহিমা হেমন্ত সেনোইভবৎ। 

নি বিজয় সনস্তেজমাং রাশেরম্মাৎথ 

স্স্ল লিষ্ষমরাণ।ং ভূভ়তামেক শেষঃ ॥ 

একাক্গবীর সামন্থসেন ও মারাক্কবীর হেমন্তসেন বঙ্গদেশে 

দ্ার্থকাল বাণী রীজত্ব করিয়া বিগত হইলে বিজয়সেন আপনাকে 

বুষভশঙ্কর নামে অভিঠিত করিয়া প্রভূত পরাক্রমশালী নুপতি 

হইয়াছিলেন। তিনি উত্তরে নেপাল ও প্রাগ জ্যোতিষ ও 

দক্ষিণে কলিঙ্গ অর্থাৎ দক্ষিণ উড়িষা! ও গোদাবরী প্রদেশ জয় 

করিয়া একাধিপত্য করেন। যদিও হেমস্তসেন গঙ্গাপুলিনে 

বান করিয়াছিলেন তথাপি বিজয়সেন মহারাজই নবন্বীপনগরকে 
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প্রথমতঃ বঙ্গরাজধানী বলিয়! প্রচার করেন এবং তাহার 

পরবর্তী রাজাগণ নবদ্বীপে বাস করিয়া মুসলমানাধিকার পধ্যন্ত 
রাজত্ব করিতে থাকেন। প্রহ্যয়েখর মন্দিরে বিজয়সেন 

পক্ষত্রিয়কুলধশ্মকেতু” বপিয়। লিখিত আছেন । 

বিজয়সেন বহুদ্দিবম বঙ্গশাসন করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। 

বীরনগরের হুর্গামগুল লেখক বলেন যে বিজয় সেনের অল্প 

বয়ন্ক পত্রী সম।জ হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ত্রহ্মপুত্র নদের তীরে 

বেদেধিগের টোলে কিছুকাল অবস্থান করেন। সেই ব্রহ্গপূত্র 

নর তটে বল্লাল সেনের জন্ম হয়। কায়স্থুকৌন্তভ গ্রন্থে একস্থলে 

লিখিত আছে বে ব্রঙ্গপাত্র নাগ বণিরা জনৈক ব্যক্তি ভৌতিক 

বিদ্ভার বলে বিজয়সেন রাজাঁব অত্যন্ত (প্রয়পান্র হইয়! রাজার 

জন্য একটী শুকাসন প্রস্তত কবাইয়াছিলেন। এঁন্যক্তির সহিত 

বিজ্য়পত্রী ব্রহ্মপূত্র নদ তীরে দেশ ভ্রমণচ্ছলে গমন করেন। সে 

ধাহাহউক বল্লাল সেন রাজার জন্ম নুষ্ভান্ত অন্ধকারময়। তিনি 

বিজয়সেনের পত্রীব গর্ভে জন্ম গ্রহণ করায় কট ক্ষবিয় অথবা 

র কায়স্থ বিজয় সেনের পুত্র বলিয়। অগ্থ(পি জগতে বিখ্যাত 

$ পুত্র বমঃগ্রাপূু হইয়। ক্রমে প্রভূত পরাক্রমশাল' ৪ 

কা তিনি ব্রঙ্গপুঞ্জ নদ পাশ্বস্থ প্রদেশ পরিত্যাগ করতঃ 

শিত্রমপুধখ নগরে বাস কালীন তথায় প্রথমে বিশেষ প্রতিষ্ঠ। 

লাভ করেন। পরবে বাছুবলের উপর নির্ভর করিয়া বঙগদেশীয় 

পিত সিংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। ক্ষত্রিয় রাজবংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়া বল্লাল সেন রাজা হইলে আপনাকে ক্ষত্রিয়া- 

ভিমান করিলেন। কিন্তু তাহার জন্মপন্থন্ধে অনেকে সন্দেহ 

করার জন সদাজে শুদ্ধ ক্ষত্রিয় অথব। শুদ্ধ কামস্থ নামে সম্মানিত 



[ ৮৭ ] 
হইতে পাগিলেন না । কায়স্থগণ ও তাহাকে ক্ষত্রিয় কারস্থ বলিয়া 

পরিচয় দ্রিতে নিষেদ করিলেন। এই রূপে তিনি জনসমাজ 

হইতে কিহকাল স্বতন্রভাবষে যাপন করেন । মানবমাত্রেই 

অবগত আছেন যে একটী দোষের সহিত বভদোব সাধাণতঃ 

একসঙ্গে আপিয়া পড়ে । সেই কারণ বশতঃ রাঁজ। বল্লাল পুত্র 

কলভ্রবস্ত হইয়া একটী ডোম কন্টায় আসক্ত হইয়া সমাজে 

বিশেব রূপে নিত হইলেন। অগ্ভ।পি৪ ভোমনীপোতা নামক 

একটা স্থান পৃব্বপাঁধ নবদ্বীপ নিবাণী মুসলমানগণ বললালসেনের 

ভগ্ন প্রাসাদেব সনিকট দেখাঈয়] দিয়া থাকেন । 

আনন্দ ভটরুত বল্লাল চবিত গ্রন্থে বল্লালের নীচ সংসর্গ স্পষ্টা- 

ক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। বল্লালপুত্র লক্ষণ সেন পিতার ডোম কন্তার 

সহিত অবৈধ সন্ধ জানিতে পাবিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন । 

“ৈত্যং নাম গুণস্তূ্নব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা 

কিং বমঃ শুচিতাং ভবস্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যল্তাপরে। 

কিঞাগ্ঠাৎ কণয়ামি তে স্ততিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং 

ত্বঞ্চেন্সীচ পথেন গচ্ছসি পর়ঃ কন্থাং নিষেন্ধং ক্ষমঃ | 

পিতা এ পত্রেব উত্তরে বলিলেন । 

“তাপোনাপগতস্তষা নচ কুষা ধোঁতান ধূলীতনে 

ন+স্বচ্ছন্দমম কারি কন্দ কবলং কা নাম কেলী কথা। 

দুরোন্স,ক্ত কবেণ হস্ত করিণা স্পৃষ্টা নব পদ্মিনী 
প্রারন্ধে। মধুপৈর কারণমহো বঙ্কারকোলাহলঃ ॥” 
পিতার এ প্রকার লজ্জা শূন্ পত্রী পাইয়। লক্ষ্মণ সেন প্রনরাষ 

নিয় লিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠালেন । 

“পরীবাদস্তখ্যো ভবতি বিতথ। বাপি মহতাং 
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তগাপু্ে ধর্ৃয্নাং হরতি নাঁমানং জনরবঃ । 

ভুলোত্রীরণন্তযপি প্রকটনিহ ঠ।শেনতমনে। 

বনেস্তাদৃক তেগো নহি ভবতি কগ্ঠাং গতবঠঃ 

তন্ত্তবে নল্লাল পুজকে লিখিলেন। 

“ম্মধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্তা কণিক'? 

বিধাতুদ্দোষোয়ং ন চ গুণ নিধেস্ত2্ত কিমপি | 

সকিং নাতরেঃ পুনঃ ন কিমু ভর-চূড়াচ্চণমণি 

নব! হত্তি ধান্তং জগদ্ুপরি কিন্ব। ন বসি ॥ 

ধাহাদিগকে আদিশুর রাজা আত্মীয় বশ মধো স্থির কবিয়। 

বঙ্গে বাস করাইয়াছিলেন সেই কান্তকুজগত কায়গ্কগ* খল্লাল 

সেনেব এ্রন্ধপ আচার বাবহার আর সম্ধ করিতে পারিশেন না 

এপং তাভাঁকে নিদ্ুপাদির দ্বারা অবমানন। করিতে লাগিলেন! 

ব্লাল দেখিলেন ঘে তিনি জান্তিত্যাত হইয়াছেন এবং ঠাার 

ডোমকন্যার সহিত সমন্ধ ও সন্দেহাস্মক অবৈধ জন্ম বৃত্থাস্ত 

তাকে সমাজে কলুষিত করিতেছে । 

এইনূপ স্তির করিয়া তিনি তাঁভাব শাসনাধীন আশ্রীয় বলিয়া 

পরিগণিত কায়ছ্রদ্িগকে কি উপায়ে দগুবিপান করিবেন তদিবষে 

চিন্তা কনিিত লাগিলেন । অন্ত উপায়ে শান্তি প্রদান কৰা 

সুক্তিমক্ত নঙে গর করিয়া তিনি আত্মীয় বর্দ কায়গুগণ্কে সব্দন 

প্রথমে সমাজে ভীন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ভইলেন। এই 

£পল সিদ্ধানুঈ ভাহান সমাজ সহ্দাপের সুখা উদ্েত্যে | 

' বাদা বল্লালসেনল বংশপলী সন্বক্ষে ভিন্ন ভিন পশ্তকে 

শাঁনারূপ লিখিত আছে । কেহ তভাভাকে আদিশর বাজেও 

পেোহহ ও ভরীধালের পুঞ্জ বলিয়। লিখিয়া রাখিয়াছেন। 
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আদিশুর*মহ।রাজ। জগতে বিখ্যাত। 

তাহার দৌহিত্র বল্লাল শীধরের সূত ॥ 

(রাঁজজীবন কৃত কুল পজিকা ) 

কেহ তাহাকে খিশ্বক্ সেন অথবা থ্জিয় সেন পাজার ক্ষেত্রউ 

পুত্র বপিয়া অতাংত কাপয়ছেন। কেহ তাহাকে ব্রন্পুত্র নদেদ 
পুত্র শিদ্ধাপ্তিত করিয়ছেন। 

বল্লাল সেন নুপতি হইল পশ্চাৎ। 

অন্বষ্ঠ বংশেতে জন্ম ব্রহ্মপুত্র জাত ॥ 

(কায়স্থঘটক কারিক।) 

পুণপায দেখা যায় কোন পুস্তকে বলালকে বিজয়সেন রাজার 

দিতীয়া স্ত্রীর গে দাশ বাণয়। ১'এখ করিয়াছেন । নানা মুনির 

মানা মত। কেহ আবার াহঠাকে বৈগ্ভ বলিলেন । হইতে 

পর বৈদ্ভগণ যে বল্লাল সেনকে বৈদ্ধ বলিতেছেন তিনি অপর 

ব্যক্তি 'এবং অন্বঠ কায়স্ক অথবা কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশোঁছৰ 

বিজয়সেন বাঁজার পুত্র বয়ালসেনের বনদিবস অর্থা২ ছুই শত 

বংসবেব অধিক পরবে তিনি জন্মগ্রহন কিয় পুব্বদেশে বল্লাণ 

পুজা বণিযা শিখগত হইউরাছিলেন। সে কথার একে প্রয়োজন 

দখিনা । যাহা হউক সমখেধ গাওকে গুঝোন্ত নানা প্রকার 

প্রবাদ ও জনঞ্তি সঠিক ইতিহাসের অভাবে ক্রমে ক্রস 

প্রচারিত হইয়া কতকটা স্বকপ্োপকমিত ভাবে ভিন্ন তিন 

পেথকের দ্বারা রুচিভেদে পুস্তকেব মধ্যে সান পাইয়াছে। রামজয় 

কৃত পপ্জিতে এইরূপ লিখিত আছে দেখিতে পা ওয়া যায়। 
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অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপাতর | 
তাহার তনয় হন শুরমেন বার ॥ 

ধাহার ওরসে জন্মে বারসেন রায় । 

তাহার পুত্র ভূপ সামন্তসেন তার ॥ 
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন । 

বিজয় তাত বলি যারে করয়ে বন্দন ॥ 

কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্রের নাই ব্যবহার | 

কিন্তু মেন বংশে এক পাউ সমাচার ॥ 

আদিশ্বরের বংশ ধ্বংশ সেন বংশ ভাজা | 

বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্পাল সেন রাজা 

উক্ত পয়ার গুলি পাঠ করিলে লিখিত পিপয়টান 

শানাধিক যথার্থতা আছে বলিয়! নে'ব ভয়। কোল দেশীয় 
কাঞ্চী রাজ্যের সভিত বঙ্গ রাজ্যের কিড় সধন্ধ ছিল তাত] ভু হ 

সাগর গ্রঞ্থে বর্ণিত বঙ্গার কর্ণাট ক্ষতি রাজা বিজয় সেশেক 
কাঞ্চধীনগর হইতে বঙ্গদেশে জলপথে আগমন মংবাদ পাঠেহবুঝিতে 

পার! যাঁয়। কর্ণাট বাদ্বংশায় কোন বাক্ভি'দাক্ষপাতো নাল 
রাঁজ্যান্তর্গত 'একটী সাদান্ত প্রদেশ জয় কিয়া সেই এদেশের 

নলপতি হগ্গায় ভাভাকে আদি পতি নিয়! উপরিউক্ত পন্জাবে 

কথিত হইয়াছে । স্টাহার দৌঠিঞ »শোক এ প্রদেশে রাজ 
করেন। অশোকের পরু শুরমেন রাজা তন শুহ্রসেনের 

অনেক গুলি পুর্রকণ্ত| থাক! সম্ভন। বাীরসেনকে উরলজাত পৃত্র 
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বলিয়া নির্দেশ করায় এবং তাহাকে কেবলমাত্র খরায়” উপাধি 
দেওয়ায় তিনি' এ প্রদেশের বাজা হইতে পারেন নাই স্পট বুঝা 

যাইতেছে । যখন বঙ্গের আদিশৃর মাহারাজা কর্ণাট ক্ষত্রির 

বংশের সহিত সামাজিক শ্থাত্র আবদ্ধ হইয়! বঙ্গে প্রত্যাগমন 

করেন তখন কর্ণাট ক্ষত্রিয় বাবসেন তাহার সহিত এ প্রদেশে 

আসিয়া! বঙ্গরাজেব প্রধান সহায় ক্ুপে বাজসভায় বর্তমান 

ছিলেন। যদিও তিনি আদিশুরেব অবর্তমানে ও সামস্ত সেন 

রাজার বালাবস্থায় বঙ্গরাজ্য শাসন কবিতেছিলেন তথাপি 

তিনি বঙ্গাধীশ বলিয়া রাজপকুট মস্তকে ধাবণ করেন নাই । এই 

কাবণেই ইতিহাস লেখকেরা! স্িধ কশিছে না পারিরা বীএসেন 

ও আদিশুব এক বালি পিয়া মনে করিয়াছেন। বীরসেনের 

শে প্রন্ত সানগ্ত সেন পুনরার উক্ত পয়ারে ভূপ বপিয়া উল্লি- 

খিত হইয়াছেন। কর্ণ ৮ ক্ষয় খংশার সামন্ত ও তাহার তুলা 

পুত্র হেমন্ত ছুই জনই পবে পরে বঙ্গেখব হন। ততপবে 

হেমন্ত পুত্র বিজয়নেন বাজা হন। কোন কোন তস্তলিখিত 

পুস্তকে ভাভাকে খবিশ্বক সেন” ন্লিয়া লাখিত হইয়াছে । এইরপ 

বোধ হয় থে ভন্তাক্ষর পড়িতে না পাবিয়া পুদি নকণকারী “বিজয়” 

পরিবর্তে “বিশ্বকৃ* শব্দ লিখিয়।ছেন । বিজ্য়সেনের অপর নাম 

শুক সেন ছল। * তাহ1ও ভুলের কারণ হহতে পারে ভাভারই 

/ক্ষত্রজ পত্র বল্লাল সেন। উক্ত পয়াখ লেখকেব্ উদ্দেশ অন্টি- 

বপ। যাহা হউক তিনি বল্লাল বংশাবণী কাহাবো নিকট হইতে 

শ্রবণ কপিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিস স্বীরমত-স্থাপন-রূপ অভি- 

সাদ্ধ পুর্ণ করিতে গিয়। এবং আদনুপাতকে বঙ্গদেশের বাজ! স্থির 

কাঁরতে গিয়া এত গোলবোগ বাধাইরাছেন। প্রকৃতপক্ষে আদি 
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নুপতি 'ক্ণাট ক্ষত্রিয়, এবং অন্বষ্ঠ কায়স্থ কুলোছুধ আদিশুর বঙ্গে- 

শ্বরের সাংত উক্ত কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশের নিতান্ত ঘানষ্ট সম্বন্ধ 

ছিল। বিশ্বকোধ গ্রন্থে “কুলীন” শব্দে লিখিত আছে যে দার্সি- 

ণাত্যে ব্রঙ্গ ক্ষতির জাতি কায়স্থ জাতির শাখারপে গণ । ভাহা- 

ধিগের সহিত বঙ্গরাজধিগের আদ।ন প্রদান ছিণ। বঙ্গরাজ- 

গণ ও আপনাদিগকে কার়স্থ অভিমান করিয়া এ প্রর্দেশের 

কায়স্থগণের সহিত বিবাহাদি কর্সিতেন। ইহাতে দেখিতে 

পাওয়! যায় যে কর্ণাট ক্ষত্রিয় বংশে জাত বল্লাল সেনের কায়স্থ 

অভিমান শ্বতঃ সিদ্ধ । 

রাজ বল্লাল সেন স্বরং ও শাহাব বংণীযগণ আর কেহই 

কায়গ্থ সমাজে থাকিতে পারিবেন ন। জানিয়। অন্রপায় ভইয়া শি 

করিয়! বর্ণধন্্শ্রম লোপ, করিবেন তাহার চিন্ত। করিতে লাগি- 

লেন। এুগ।ণ লাঙ্গুলগীণ হঙলে অপর সকল শ্রগাণকে লাঙ্গুপ 

কর্তনেধ জন্য মুক্তি প্রদান কধে। রাজা বল্লাল সেন জাতিচাত 

হইয়। বৈধিক চাভবর্ণা প্রথার বিরুদ্ধাচরণে পপ্ুত্ত হইলেন। 

তিনি দেশেখ রাজ! হুইয়| কেবল স্বাতী কার়দিগকে শির্ধী। 

তন করিলে তাহার হািসন্ধি পুর্ণ ভয় না! বুবি » পাপিনা সম 

ধঙ্গদেবর জাতি স্য(জ পরিবঞ্তনে ছি ঠইশেন | জাঙ্গণগণেখ 

কোন ব্ুপ অপকাণ করিবার সুখা তেতু তাগো বিপদ আশঙ্। 

জাশিয়। স্বীর প্রথব বুদ্ধির প্রভাবে প্রকারান্তরে গৌণভাবে তাভা- 

দিগের ও অধঃপতনের পথ পরিস্কার করিলেন । তখন তিনি করে- 

কী আদ্ষণকে ভাকিয়। কি করিরা কায়স্থগণের পদচ্যুতি হয় 

তদ্ধিখয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন । শী মন্ত্রাতা রাজান্গ্রহপ্রাথী 

বরাঙ্ষণগণ রাজার সহায় হইয়। কাগ্বস্থগণকে হুত্র ভাগ, মাশাশৌচ ও 
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নামান্থে দাস শব প্যবহার করাঈতে পারলেই তাচারা কাষে 

কাঁঘেই শৃদ্রাচাপী ৬হ। ললালের হ্টায় বর্ণচ.ত হইবেন এইরূপ 

মূক্তি প্রদান করিলেন । বাজা€ দেখিণেন এ স্থ। বড় মন্দ নহে । 
টান নিজে পতিত ভইয়াছেন 24নং শুদ্ধ কার বা ক্ষত্রিয় 

ললিয়া আপনাকে ধয় য় পরিচয় দিতে হইতেছে! ব্াশমের 

মপো শদ জাতি হলদ শা | যদি কাশস্গগণকে শুদ এতিতে পাবেন 

হাহ! ওল ভাহাল অ'ভপন্দি পর্ণ হইবে ৪ তাঙাব অপবশ লাঘব 
5ইঈবে এবং মূলে বছগদেশে বর্ণধন্ম ও বর্ণ গৌবব লুপ্ত হইবে । ব্রাহ্মণ 

গণ কায়স্থ বাতীত দাড়াইতে পারিবেন না এবং কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ 

বাতীত সমাজে কোন কন্ম করিতে সঙ্গম নহেন। কেন না মন্থ 

বলিয়াছেন যে-. 

“না ব্রহ্ম ক্ষত্রম্নপোতি ন] ক্ষত্রংব্রক্ষবর্তৃতে 

ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্প্ক্ত মিহচামুত্র বদ্ধতে ॥৮ 

অভএব যখন এ বাক্ষণগণ শুদ্রধিগের পৌরোহিতা প্রভৃতি 

কামা করিপেন এবং শদ্রদিগের সংক্রবে থাকিবেন তখন তাভারাও 

কমে শৃদ্রেব তরাহ্মণ বশিয়া জগতে বিদিত হইবেন। এই সকল 

কথ। ধলালে মনৌমধো তাঁন পাইল, কিগ্ত বান্ধণদিগের নিকট 

"তাহার চাতুখী কোন মতে প্রকাশ করিলেন না। ব্রাঙ্গণগণের 

মনে ও কোণ কূপ সন্দেহ উদয় ১ইল না। 

বাজ! পল্লাল উক্তন্ধপ দিদ্ধান্ত মখোমধ্যে খির কিয়: পরি- 

শেষে সকল প্রধান কারস্থগণকে তাহা সভায় আহ্বান করিয়া 

ঠাহাপিগকে স্ব্তা।গ করিতে, নামের শেষে দাস লিখিতে ও এক 

মাস অশৌচ পালন করিতে প্রস্তাব করিলেন । 
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এ স্থলে বক্তব্য যে কান্যকুজায় কায়স্থগণের আগমনের পুর্বে 

গৌডদেশে অষ্ট প্রকার মৌলিক কাযস্থ ছিলেন। তাহার! সিদ্ধ 
মৌলিক। এতদ্যতীত আরও বাহাত্তরঘর কষ্ট মৌলিক কায়স্ত 

ছিলেন । সিদ্ধ মৌলিকগণ চিত্রগুপ্ত সপ্ত গৌড় কায়স্থ এবং কষ্ট 

ব! সাধা যৌলি কগণ সকলেই ক্ষত্র বংশোগ্ব শুদ্ধ কায়স্থ ছিলেন। 

আদিশুর মহাখাজের সময় কান্যকুক্ত হইতে পঞ্চঘর চিত্রপগুপ্ন 

বংশীয় দ্বিজাচার সম্পন্ন ব্রহ্মতেজঃ যুক্ত যাজ্জিক কায়স্ত বঙ্গদেশে বাস 

করিলেন । বল্লালের সময়ে ঠাহ।রাই শেক কায়ন্থ ছিলেন । আদি- 

শুরের সময় হইতে বল্লালের সময় প্)স্ত সমাগত পঞ্চ কায়স্থবংণীয় 

গণের কেবল অষ্টঘর সিদ্ধ মৌলিকের সহিত ক্রিয়া ছিল। অন্ত 

বাহান্তর ঘবে সহিত কেধণ অন্নপান মাত্র ছিল। পরে বল্লালের 

মেলে এ বাঠাত্তর ঘবের সহিত কুণীন আখ্য। প্রাপ্ত শুদ্ধ কায়স্থ- 

গণের বিবাহাদি নিরূপিত হয়। 

কুলাচাব্য কারিকায় দ্বিপ্রক।র মৌলিক সম্বন্ধে লিখিত আছে 

গৌড়েষ্টৌ কান্িমন্তশ্চিরবসতিকৃত। 

মৌলিক! যৈ হি সিদ্ধাঃ | 

তে দণ্তাঃ মেন দাসাঃ করগুহসহিতাঃ 

পালিতাঃ সিংহদেবাঃ ॥ 

ধেব। পাগ্ঠ।ভিমুখ্যাঃ স্থিতিবিনয়জুমঃ 

সগ্ততিস্তে দ্বি পূর্ববা । 
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হোড়াছ্য। বীক্ষ্য রাজ্ঞা চরণগুণযুতা 
| মৌলিকস্তেন সাধ্যাঃ | 

হোড়ঃস্বরধরধরণী বানআঁইচসোমহইপৈশুর সামঃ। 

ভণ্জোবিন্দো গুহবল লোধঃ শ্মা বন্মহুই ভূই চন্দ্রঃ ॥ 
রুদ্রে। রক্ষিত রাজাদিত্যো বিঞুর্নাথ খিল পিল সৃতঃ। 
ইন্দ্রোগুপ্তঃ পালো ভদ্র ওমশ্চাঙ্কুর বন্ধুর নাথঃ ॥ 

শাই হেশশ্চ মনে! গণ্ডো রাহা রাণা | 

রাহুত সানা দাহ দান! গণ উপমানা ॥ 

খাঁমঃ ক্ষোমো ধর বৈওনবো বীদ্স্তেজশ্চার্ণৰ আশহ । 

শক্তিভতে। ব্রহ্ষঃশানহ ক্ষেমোহছেমে। বদ্ধনরজঃ | 

গুই কীন্ভিধশঃ কুণ্ডু নন্দী শীলো ধন্তুগ্ড ণঃ ॥ 

দক্ষিণ রাট়ীয় কুলাচাধ্যের কানিকায় বাহান্তরঘর এইরূপ লিখিত 

আচ | 

ব্রহ্ম বিষু ইন্দ্র রুদ্র আদিত্য চন্দ্র সোম। 

রক্ষিত রাত রাজ খান খোম হোম ॥ 

বন্দি অঙ্ভ্রুন কই রাহ! দাহা দ্াম। 

উই পুই গুই শীল সাল পাল সাম ॥ 
নন্দী লাল গুহন্ি গোল মাল গঞ্জ । 

ধনুক বাণ গুণ ধাম ভদ্র ভূত ভগ্ভী॥ 
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রাঁণা দাঁনা সান! নাথ রই পই ভঞ্ত। 

খিল পিল মিল শুর নাগ নাদ গুপ্ত ॥ 

টা, তনুর স্থুত বিন্দু কুণ্ড ঘর। 

টেক গক্তি খেম বর বেশ আর ধর ॥ 

হোড় দাঁড় বহর কাঁঞ্ডি চার নার চাকি ॥ 

এক ঘায়ি করিবে এই বাহান্তর ঘর ডাকি ॥ 

অগ্টপর সিদ্ধ মেেলিক ও পাহাত্তরঘব সাধ্য মেলিক সকলেই 

রাজাজ্ঞা। শিরোধানা কিয় ব্বাদা বল্লালেব প্রস্ত/বিত নিম তিন- 

টীর বশবন্তঞা হইলেন (কিন্ু কান্তকুক্জাগত পঞ্চ শুদ্ধকায়স্ত এরূপ 

একটা অসঙ্গত প্রন্তাবে ছ্রধাখত ইইয়া রাজার নিকট রাজাগ্ঞাব 

কঠোরতা বিবয়ে শিবেদন করিলেন | কান্তকুক্জ হইতে বে পঞ্চঘর 

কায়স্থ বছে আসিয়! খাস হিস তন্মধ্যে কুলশ্রেন্ঠ দত্ত মহা- 

শয়কে সকলেই সম্মান কবিভেন | সেই সনয় দত্তধংশায় সপ্তম 

প্রকষে বিনায়ক দন্ত ও তেৎপ্রত্র বালক নাবায়ণ দত্ত দর্ভবংশে 

জীবিত ছিলেন । দভবংশ মালায় পিখিত আছে যে ধিনারকদণ্ 

বল্লালের মন্ত্রী্ব পদে কিছ ট্ রা ছিলেন, কিন্তু বলাদ্বে 

নীচ সংসর্গ হেতু চক্ষপাড়ার ছল করিস! এ পদ্ষ* পরিত্যাগ করতঃ 

বালিগ্রামে থাকিতেন | দেই কারণে তিনি স্বয়ং রাজ সভায় উপ- 

স্তিত না হইয়া তাহার পুত্র নারায়ণকে বাজসভায় পাঠাইয়।ছিলেন। 

রাজার প্রস্তাবে রাজ সমক্ষে নারায়ণ কাশুকুজাগত পঞ্চ কায়স্থের 

পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের সহিত 

বিচার হয় এবং পরিশেষে নারায়ণ বলেন যে সকল অবরবর্ণ ই 



| ৯৭] | 
যখন ব্রাঙ্গণের দাস তখন সম্মানস্চক বিনয়পুর্ণ দাস শন কর্দাচ 

কোনস্থলে ব্যবহারে দোষ দেখি না, কিন্তু সাধারণতঃ দাস শব্দ 
ণামের শেষভাগে অনিচ্ছা! সবে ব্যবহার করিতে শ্বীকুত হইলেন 

না। তিনি বলিলেন বেতনভূক্দাসত্ব কখনই স্বীকাধ্য নহে। 
তাহা কেবল শুদ্রের কম্ম। 

“নাহং দাসোহি বিপ্রাণাং শুধু বক্ষ্যামি তত্বতঃ।” 

এই সকল কথা বলায় কাগ্কুজাগত অপর সকল কায়ন্থই 

সেইকালে তাহাতেই অন্গুমোদন করিলেন। রাজাও একটু নাস 

হইলেন এলং শেষে বিচাব ক'রয়। বুঝিলেন যে এখন কৌশল 

বাতীত ইহাধিগকে পদচ্যুত করিতে পার! যাইবে নাঁ। কার়স্- 

গণকে পদ্টযুত না করিলে চাতুব্বর্ণ্য ধর্শ লোপ হইবে না, এনং 

শাহান ত্রষ্ট শাখ। গৌডরভূমিতে আর দীপ্তি পাইবে না। অবশেষে 
কতকগুলি ব্রাণকে ভম্তগত করিয়া সব্বগ্রথমে দত্তকে নিহ্য 

তন করার প্রয়োঞগণ দেখিয়। অগ্রেই গোপনে গোপনে ব€ 

অর্থ পুরকারাদি শ্বীকার করিয়া গুরুতর উদ সাধনের ডন্য 

একটী গ্রকাশ্ব সভ। আহ্দান করিবার স্থির করিলেন । 

এমতে রাল্। পগ্ডিত-্রাঙ্গণ মণ্ডলীর সহিত যুক্তি করি: 
সিদ্ধান্ত করিগেন যে নয়টী গুণ থাকিলে মনুষ্য কুলীন হয় অর্থাং 

শিজ কুলের মন্যে প্রধান হয়। যথা 

আগারো বিনয়ে। বিদা। প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং । 

নিষ্টাশান্থিন্তপোদানং নবধাকুললক্ষণং | 

তিনি দেখিলেন দত্তের সকল গুণই আছে, এমত অবস্থান 

তাহাকে দমন ক্কবার উপায় কি? স্থির হইল যে একটী সভায় 

পাচ খর গগ্কুজাগত কায়স্থৃকে আহ্বান কর! হউক ত্রাক্গণ- 
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গণ ?ধাষ ৰস মিত্র মভাশয়দিগের যশ কীর্তন করিবেন। ইহাতে 

অপ.রর মুৰে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠ। শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে, 
"রলবহীন দোষে দোষী করা যাইতে পারিবে না। কিন্তু ধা্তকে 
য*দ পরিচম্থ বলিতে বলিলে তিনি অবশ্যই অনেক 1বঙগায়-শূন্ত 

কথ। আপনামআপান বলিয়া ফেলিবেন। তখন নিজের কী্ডন 

নিজ্জে করায় বাহো বিনয়হীনতারূপ দোষ পাএয়া যাইবে । সেই 

দোষেই তাহার পুর্বাঞ্জিত প্রধান কুল হইতে তাহাকে বর্জিত 
করা হইবে । কি ভয়ানক কুচক্র ? 

রাজার আাদেশে সত। হইল। চতুদ্দিকে পদাতিক সজ্জিত 

হইল। সকলে সভাতে উপবেশন কগিলেন। রাজ অছিলা 

করিয়া কান্ঠকুজাগত কায়স্থগণের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা! করি- 

'লন। পূর্ব শিক্ষিত মত ব্রাহ্ষণগণ বস্থ ঘোষ ও মিত্র মহাশর 

“"ণরু পরিচয়ে তাহার। আঘদিশুরের সময়ে যেরূপে পরিট্তি 

য়াছিলেন তাহাই পরে পরে বলিলেন। 

তঁ 

ঘোষ বিষয়ে-_ 

স্থকৃতালি কৃতাম্বর এষ কৃতী 

ক্ষিতিদেবপদান্থজচারুরতিঃ | 

মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ 

বন্দ্যকুলোদ্ভবভট্রগতিঃ ॥ 
স চ ঘোষকুলাম্বুজভানুরয়ং 

প্রথিতেন্দুবশঃ সরলোকবশঃ । 
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সততং সুম্খী স্থমতিশ্চ স্থদীঃ 

শরদিন্দুপযোহ ম্বৃধিকুন্দযশাঃ ॥ 

বন বিষয়ে-_- 

বন্থধাধিপ চক্রবর্তিনে। বস্ত্র তুল্যাবস্তবংশ সম্ভবাঃ । 

বস্থধা বিদ্িতা গুণার্ণ বৈরিযতং তেজবিনো ভবস্তন ॥ 

দশরথো বিদিতো! জগতীতলে 

দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে । 

দ্শদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী 

বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে ॥ 
মিত্র বিষয়ে-_ 

যশন্িনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ববসাদরঃ | 

প্রমত্তসত্তমতহঃ শরৎস্থধাংশুবদ্যশঃ ॥ 

প্রত।প তাপনোতভ্তপদ্দিষালি যোধিদালিকে1। 

বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিদাসচক্দ্রকঃ ॥ 

তথন রাজ! ঘোষ, বস্ু ও মিত্র মহোদয়গণের বশং পরিচয় আবণ 

করিয়! গুহকে পরিচয়দিতে বলিলেন। ব্রাঙ্গণের! নিঃশব্দে রহি- 

লেন । গুহ পূর্বে ব্রাহ্মণ দ্বারা লিখিত আপনার পরিচয় আপনি 

দিলেন । 

দ্বিজালিপালনার্ঘকোহপ্যসে। চ হর্ষসেবকঃ 

কুলাম্বুজ প্রকাশকে। ঘথান্ধকারদীপকঃ। 



॥ ১০০ ] রি 

অহংগুহকুলো দ্বে। দশরথাভিধানে! মহান্ 
কুলান্বুলমধুব্রতো বিবিধপুণ্য পুঞ্জান্বিতঃ | 

গুহ বোধ হয় পাঙ্িত্যে একটু কম ছিলেন। তাহার নিজের 
যুখেহ ব্রাহ্মণ রচিত শ্রোক পঠিত হঈল। তিনি প্রথম হইতে 
দশের সহিত এঁক্যযত থাকায় তাহাকে ও অপমান করার অভি- 

প্রায় পুর্ব হইতে ছিণ। তান খখন আপনাকে গুহ বলিয়! 
পারচয় দ্রিপেন তখন র্লাজকৌশলের সহায়ব্বরূপ রাঞ্সভা- 

গদগণ সকলে হান্ত করিয়া তাহাকে অপমান কব্িলেন। 
45177 

নিশম্য গুহভাঁধিতং সকল সভ্য হাস্যং ব্যভৃহ | 

স বঙ্গ গমনোগ্যতো। বিবিধমানভঙ্গোবতঃ ॥ 

সব্বধশেষে রাজা দত্তকে পরিচন্ন জিজ্ঞাসা করিলে দশ 

স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া! এবং গুহের অবযাননায় 

অসন্থষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ পরিচয়. এইবূপে দিলেন । 

“অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভূদগ্রগণ্যঃ কৃতী 
স্থদন্তকুলসম্ভবে নিখিলশাস্ত্রবিদ্বত্তমঃ । 

বিলোকিতুমিহাগতো! দ্বিবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো” 

এই তিণ ছত্র শ্বণ মাত্র এবং চতুর্থ ছত্র বলিবার পুর্ব্বেই 
নাজ! কথ! ভপি:পন বে দ্রত্তর নিজ পরিচয় মণ্যে অত্যন্ত 

বিনয্নভীনতা দেখা যাইতেছে এবং যখন উহা! কুললক্ষণ বিরুদ্ধ 

তখন কাবেকাষেই দত্ত নিছুল হইলেন। শ্লোকটা অসম্পূর্ণ 



[ ১০১ ] 
রহিল দেখিয়। কঠুরিকা লেখকগণ প্র শ্লোক নিয়লিখিত *পংক্তি 

দ্বারা পৃবণ করিয়া কারিকা মধ্যে সন্নিবেশিত করিলেন। 

“চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়ুহীনতে। নিষ্ধুলং ॥৮ 
দত্ত অপমানিত হইলেন এবং র্রাজার চক্রে পড়িয়া সেই 

অবধি অকুলীন অবস্থায় রহিলেন। আদিশুর মহারাজা কুল- 

শ্রেষ্ঠ দত্তকে বঙ্গদেশে বাস করাইয়া তাহার কুল মধ্যাদ। 
বজায় রাখিয়াছিলেন। বল্লালসেন স্বার্থ-সিদ্ধির হেতু দত্তের 
সেই কুপ্পমর্যাদা নষ্ট করিলেন। এমতে যেরূপ বংশজগণ 

নিল সেইরূপ নারায়ণ দত্ত কুলীন পুত্র হইয়াও রাজার 

নিকট মান্য না পাইয়। নিল হইলেন। সেই কারণেই বালি 

সমাজস্থ দৃত্তগণ আপনাদ্দিগকে কখনই মৌলিক বলিয়া পরিচয় 
দেননা। যে স্থলে রাজা যে কোন কারণেই হউক স্বক্ং 

হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও ব্রাহ্মণগণ তাহার সহায়, সে স্থলে 

রাজাজ্ঞা পালন কর! ধর্থ সঙ্গত ও কর্তব্য বিবেচনা করিয়া 

দত্ত মহাশয় আর দ্বিরুক্তি কারিলেন ন1। 

তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেশত্যাগ করিবার সন্বল্প 
করিলেন। তিনি যে রাজসভায় অপমানিত হইলেন তাহ! 

তাহার মনেই রহিয়! গেল এবং দাস শব্টা নামান্তে ব্যবহার 

করিলেন না। মামাশৌচ ও স্যত্রত্যাগ ভয়ে কাগ্চকুক্জে ফিরিয়া 

যাইবার জন্য প্রস্তত হইলেন। তিনি বিশেষ অভিমানী ছিলেন, 

সেই কারণে কুলাচার্য্যগণ লিখিয়াছেন যে-_ 

ঘোষ বন্থ মিত্র কুলের অধিকারী । 
অভিমানে বালির দর্ত যান গড়াগড়ি ॥ 



॥ ১০২ ] 
দি 

তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন্) যে__ 

দত্ত কারে ভৃত্য নহে শুন মহাশয়, । 

সঙ্গে আনিয়াছে মাত্র এই পরিচয় ॥ 

পরিশেষে দত্ত মহাশয় পত্রী ও পবিবার বর্গ সঙ্গে লইয়। 
বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিলেন। ঘোষ, বন্থ, মিত্র মহাশয়গণ 

সেই সময় হইতেই কুলীন বলিয়! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া রাজা- 
জ্ঞান্গুসারে দাস শব্দ নামাজে ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং 

শূ্রের ন্যায় একমাস অশৌচ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 

ক্রমে ক্রমে শুদ্রাচার তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তীাহা- 

দ্িগকে যজ্ঞশ্ত্র বিব্জিত করিল। গুহ মহাশয় মহ ফাপরে 

পড়িলেন। কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন ন1। রাজ- 

সভার হাশ্ঠাম্পদ হইয়া! ছুংখে গৃহে প্রত্যাগমণ সরিলেন এবং 

প্রথমতঃ দত্ত মহাশয়ের অন্তকলণ করিবার হন্য। করিলেন । 

রাজ! বল্লাল দেখিলেন নে তাঠার অভ্িসন্ধি পূর্ণমাত্রীয় সম্পন্ন 

হইল না। গুহ ও দত্ত উভয়েই মৌখিক আজ্ঞা ত্বীকার করিয়া 
কাধ্যে অন্থরূপ করিতেছেন । অবশেষে দ্বত্ত মহ।শয় ঘখন কান্ত- 

কুক্জে প্রত্যাগমন করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কবিলেন 

তখন বল্লালের মনে হইল ধে দত্ত তাহাকে ফাকি দিয়! তাহার 

হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। এমতে গুহ যাহাতে কোন 
প্রকারে দত্তের অন্ুনরণ না করিতে পাবেন তাহার বিশেষ বন্দ- 

বন্ত করিলেন। গুহ নানারূপ গোলযোগ দেখিয়া রাজার 

প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্দিগকে বণিলেন যেঃ তিনি যদি রাজার নিকট 

হইত্বে ঘোষ, বঙ্গ, মিত্রের স্তায় সম্মান প্রাপ্ত হন তাহ। হইলে 
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তিনিও রাজাকৃত তিনটা নিয়মের অধীন হইবেন। গুহেরে মন 
পরিবস্তিত হইয়াছে জানিয়া রাজা বল্লাল বলিয়া পাঠাইলেন যে 

তিনি যখন পূর্ব্ব বঙ্গের সমাজ সংস্কার করিবেন সেই সময় 
গুহকে সে প্রদেশের প্রধান কুলীন করিবেন। রাজার এইরূপ 

আশ্বাস বাক্য প্রাপ্ত হইয়! কান্কুক্জাগত গুহ স্বপরিবারে পৃর্বদেশে 
গিয়া বাস করিলেন। 

এদ্দিকে বল্লাল দত্তকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করাইবার জন্তু 

উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাহার প্ররোচনায় যুবরাজ লক্ষণ 

সেন তাৎকালিক কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত ঘোষ মহাশয় দত্তের সম্বন্ধী 

স্ত্বে আবদ্ধ থাকায় নারায়ণ দত্তকে বুঝ|ইয়! বঙ্গদেশে সঙ্গে করিয়। 

লইয়া আসিবার জন্য উক্ত ঘোষ মহাশয়কে প্রেরণ করিলেন । 

দত্তমহাশয়ও আটপুরষ একত্রে ধাহাদিগের সহিত বসবাস করিয়া- 

ছিলেন তীহাদের কথা ন্খ্ণ কবিয়া পুনরায় বঙ্গে প্রতাাগমন 

করিলেন । সেই সময় লক্ষমণসেন বঙ্গের রাজসিংহাসনে 

পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দত্ত বঙ্গে প্রত্যাগমন করত 

কুলীদ ভ্রাতদিগেষ্* সহিত ছ্ির করিলেন যে তিনি সভাতে 

উপস্থিত থাকিলে সব্ধ প্রথমে মাল্য প্রাপ্ু হইবেন,ও তিনঘর কুলীন 

ব্যতিরেকে ঠাহার বংশে আদান প্রদান হইবে না, এবং তিনি 

আপনার নামের,শেষে দাস শব ব্যবহার করিবেন ন|। 

সকলেই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে দত্ত মহাশয় পুনরায় 

তাহার বাস্ততিটায় প্রত্া।গমন কঁরলেন। বাটাতে আপিয়! দত্ত 

সাধারণের সমক্ষে বাঁহর হন ন! এবং নিজ চিত্তকে এইরূপ ভাবে 

প্রবোধ দিতেন। পদেখ আমি ক্ষত্রিয় ছিলাম; আমি প্রধান 

কুলীন অবস্থায় কায়স্থ সমাজে সর্বপ্রধান ছিলাম। দৈব বিপাকে 



[ ১০৪ ] 
ও রাজ বিপাকে আমার কুল গেল। আমার ॥কনিষ্ঠগণ এখন 
আমার জোষ্ঠ; তগবানের নামই আমার একমাত্র সম্বল ।” এই 
রূপে নারায়ণ দন্ত নারায়ণ স্মরণ করিয়া দ্িনাতিপাঁত করিতে 

লাগিলেন। 

দত্তবংশ মাল! পাঠকরিলে কি প্রকারে সর্ধদিক বজায় রহিল 

তাহা আমরা অবগত হই। তাহাতে দেখ! যায় ষেনারায়ণ দত্ত 

বলিতেছেন-__“ভাল । রাজা আমার কৌলীন্য লইলেন। বস্ত্রত 

বাকোর দ্বার কখনই বিনয় হীনতা হয় ন। “সত্যঞ্চ স্নৃতাবাণী 

খতঞ্চ প্রিয় দর্শিনং, এই ন্যায় মতে আমাদের সত্য!শত খত 

বাকাকে আদর করাই উচিত। তাহা! না করিয়া আমাদের 

বহুকাল প্রাপ্ত কোৌলীগ্ সত্যকথ! কলিয়া অপহৃত হইল। 

কৌলীন্ত যাউক তাহাতে ছুঃখ নাই; কৌলীন্ত কিছু ধন্মাঙ্গ 

নহে। ধর্থ আছে অথচ লোকদত্ত বা রাজদত্ত কোন কৌলীন্ত 
নাই তাহাতে কোন্প্রকার প্ররূত ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে 

ধর্ম ছাড়িয়া যে কৌলীন্যে আদর সে স্থলে অধন্্ম ও তাহার ফল 

অবশ্থা হয়। স্থতরাং এইরূপ কৌপীন্ত গেলে আমাদের ক্ষতি 

নাই। কিন্তু তাহাতে ছুঃখের বিষয় এই যে ভাবিকালে পৃর্বব 
কথা ভুলিয়া অবর বংশ জাত লোকেরাও আমাদের বংশ জাত 

ব্যক্তিগণকে (শৃড্র) মৌলিকাদি শব্দ প্রয়োগত্ধার৷ অপমান করিতে 
থাকিবে । এখন যে ঘোষ বস্থ মিত্র ভায়াগণ আমাকে সমাজ- 

পতি বলিয়৷ অগ্রবর্তী করিয়া রাখিলেন তাহাকি তাহাদের 
সস্তানেরা মনে রাখিবেন। একে কলিকাল, তাহাতে প্রকৃত 

তত্ব ও ধর্ম চিত্ত! হীন হুইলে স্বার্থ আসিয়! স্যায়কে স্থান দেয় না। 
আবার কারস্থদের সম্মান লোভে আমাদের চিরবন্ধুগণও 

৮০০ 
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আমাদিগের অনাশ্রিত সন্তান দ্রিগকে অনেক প্রকারে কষ্ট দিতে 

চেষ্টা করিবে ।* এই সকল ঘটন! কলিবৃদ্ধি ক্রমে জীবের দুর্ভাগা 

হইতে ঘটিতেছে। তাহা না হইলে কেনই বা বিজ্ঞ ও পরম- 
ধার্মিক ঘোষ বস্থু মিব্র মভাঁশয়গণ এরূপ কাধ্যে সম্মত হইবেন £ 

আমর! যখন কাণ্যকুক্জ হইতে ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ আসি, তখন কি 

আমর! এরপ প্রতিজ্ঞা করি নাই “হে ধর্শ! তুখি সান্সী, আমর 

পঞ্চভ্রাতা দেশতাগ করিয়। যাইতেছি। বোধহয় আর আসিব 
না। বিদেশীয় রাঞ্জা কিরূপ তাহা জানি না। হদি সম্পৎ লান্ড 

হয় তবে পরম্পর সৌহার্দের সহিত ভোগ করিব, দি 'ধিপ্গ হয় 
তবে এঁক্যর সহিত আমর! সকলেই যথার্থ ক্ষত্রিয়ের ভার 
প্রাণতাগ করিব। আদিশুর হইতে সপ্ত, অষ্ট পুরুষ আমর! সেই 
রূপ প্রতিজ্ঞ! পালন করিয়া আমিতেছি। কিন্ত এতকাল পরে সেই 

ধার্মিকগণ কেন নির্দয় হইল্রেন, ইহাই বড় ছুঃখের বিষয় 1 খই 

সকল বিচার করিম্না তৎকালোচিত ব্যবহার রাখিবার জন 

যজ্ঞস্চত্র পরিত্যাগ করিলেন । রাজদণ্ড ভয়ই এ কাধ্যে প্রধান 

প্রবর্তক। যজ্তন্ুত্র পরিত্যাগের সময় তিনি নয়নজলে ভাসিয়া 

বলিলেন-_-“হে ধর্ম! তুমি এ বিষয়ে লাক্ষী খাক। আমি 
নিতান্ত বাধা হইয়৷ এ কার্যা করিতেছি, কোন পুরস্কারের লোভে 
করিতেছি না।১ ছুঃথের বিষয় এই আমাদের নির্দয় ভ্রাতৃবর্ণ 

তুচ্ছ কৌলান্তের জন্য শৃদ্রাচারী হইলেন। আঘাকে ও সেই সঙ্গে 

শ্রাচারী করিলেন, যে হেত তাহাদিগের ছাড়িয়া আহি কি 

করিতে পারি? কান্কুজে গিয়া গাকিতে পারিব না। আত্ম 

হত্যা করাও বড দোষ। সুতরাং স্বধন্মাঙ্গ ষক্ঞ হুত্রকে নয়নের 

জলে বিসঙ্জন দিলাম, তাহার যনে ত্র রূপ কথ] সর্বদা উদয় 
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হইতে লাগিল।” তিনি পুনরায় ভাবিলেন থধ সত্য বলিয়! 

কিছু থাকে তাহা হইলে সেই সত্যের পোপ নাই। কোন সময়ে 
নিশ্চয়ই এই যন্তচ্ত্র সত্যধর্শে প্রতিঠিত বলিয়। কায়স্থগণ পুনরায় 

ধশ্ম বুক্ষার্থে গ্রহণ করিবেন । 

হাদয়ে ক্ষত্রিয়াভিমান পূর্ণরূপে থাকিয়1ও গুপ্ত হইয়া রহিল। 

বান শৃদ্রাচরণ দ্বার! তাতৎকালিক রাজার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ 

পাইলেন। মাসাশৌচ স্বীকার করিবার সময় মনে করিলেন যে 

যখন তিনি হজ্ঞস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন শাস্্রান্যায়ী 

মাসাশৌচ গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য। পশ্চিম প্রদেশে অনেক 

কায়স্থ কোন কোন ঘটনাক্রমে মাসশোচ গ্রহণ পূর্ব্বক "মাসী" নাম 

ধারণ করিয়াছেন। তাহাদের দৃষ্টান্তেও তিনি প্ররুতিস্থ হইয়। 
মাসাশৌচ স্বীকার করিলেন। সামাজিক ক্রিয়াতে দত্ত আর 

অভিমান রাখিলেন না। সামাজিক লোকেরা অনুগ্রহ পূর্বক 
তাহাকে যে সমাজপতি সম্মান মান দিতে লাগিলেন তাহাতেই 

তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইলেন । 

মহারাজ আদিশুরের সময় যে পঞ্চব্রাঙ্গণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়ে 

আগমন কবেন তাঙ্চারাই উত্তম ব্রাঙ্ষণ ও উত্তম কায়স্থ বিবেচিত 

হইয়া সাধারণতং বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্গণ কায়স্থ অপেক্ষা সবব বিষয়ে 

অধিক সম্মানিত হইতে লাগিলেন। নবাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ 
আপনাদিগের মধ্যেই সংস্কার কর্ম প্রভৃতি সমাধানের জন্য আপন 

আপন ত্রাঙ্গণ স্থির করিয়া লইলেন। কাগ্ঠপ গোত্রীয় চট্ট আাথ্যা 

প্রাপ্ত দক্ষ গৌতম গোরীয় দশরথ বসুর সহায় হইলেন। শাঙিল্য 

গোত্রীপ় বন্য আখ্যা! প্রাপ্ত ভট্ট সৌকালিন গোত্রীয় মকরন্দ 

খোষের সহায় হইলেন। সাবর্ণ গোত্রীয় গঙ্গ আখ্য। প্রাপ্ত 



[ ১০৭ এ 
বেদগর্ভ বিশ্বামিষ্ঠ গোত্রীয় কালিদাস মিত্রের সহায় হইলেন । 

ঘোষ বন মিত্র ধহোদয়গণ আপন আপন গোত্রীয় ত্রাঙ্গণ সমতি- 
ব্যাহারে আগমন করেন" নাই; সেই কারণে অন্ত গোত্রীয় 
ব্রা্মণদিগকে স্থীয় স্বীয় বংশের কাধ্যে বরণ করিলেন। ভরদ্াজ 

গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয় কান্তকুজ হইতে আসিবার 

সময় ভরঘাজ গোত্রীয় মুখ আখ্যা প্রাপ্ত শ্রীহর্ষের সমভিব্যাহারে 
আসিয়াছিলেন এবং এপ্রদেশে বাস কালীন্ পৌরহিত্যা্দি গুরু 
ক্রিয়ায় তাহাকেই বরণ করিয়াছিলেন। কাশ্ঠপ গোত্রীয় বিরাট 

গুহ বাতস্ত গোত্রীয় ঘোষাল আখ্য! প্রাপ্ত ছান্দড়কে প্রথমতঃ 

সহায় কবিম়াছিলেন। বল্লালের সময় গুহ পূর্বদেশে গমন করিলে 

তাহার শ্বতি আর এপ্রদেশে থাকে নাই। 

শুদ্ধ তিহাসেনন 'অভাবে কোন কোন কুলাচাধ্যকে পুরুষোত্তষ 

দত্তেব গোত্র সম্বন্ধে ভূল করিতে দেখা যায়। তাহার! পুকধোত্তম 

দত্তকে ভাবঘাজ গোত্রীয় ন। বলিয়! মৌদগলা গোত্রীয় বলিয়া 

লিখিয়া রাখিবাছেন। দক্ষিণরাটীয় বালিমমাজের পুকষোত্তম দত্ত 

সন্বপ্ধে উ রূপ লেখাতে তাহা: 51০দগের ভ্রমপুর্ণ গবেষণাব 

পরিচয় দিয়াছেন । কান্যকুজাগ ৬ ৪ "হ% কর্তৃক ক্মানীত বালি 

সমাজেব দন্তবশীয়গণ পুরুষোকুম দত্ত হইতে অগ্ভাবধি আপনা- 

দিগকে ভবদ্বাজ গৌত্রীয় বলিয়া সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া 

সকল করিয়! আমিতেছেন। এ দত্তের মৌদগলা গোত্র স্বীকার 

করিলে বলিতে হইবে যে বালি-সমাজের দর্তনংশীয়গণ গুরুষানুক্রমে 

অই বিংশতি পধ্যায় গোত্রভ্রম করিয়া আমিতেছেন ইহাও কি 

সম্ভব পর? এ সম্বন্ধে কুল|চাধ্যগণ ত্রম অপনোদনের জন্ 

লিখিয়! রাখিয়াছেন যে-_ 



[ ১০৮] 
“ছুর্ববাক্য ছূর্ববাসা, কুথু , শশাঙ্ক স্বধীর। 
ভরদ্বাজ গোত্র চারি তনয় সতীর ॥ 

জন্মিল! পুরুষোন্তম ছুর্ববাসার বংশে । 

উপাধি হইল দত্ত দান ধন্ম অংশে ॥৮ 
অতএব কান্তকুজ।গত পুরুযোত্তম দত্ত মহাশয় যিনি আদিশুর 

মহারাজা কর্তৃক যজ্ঞকর্মে নিমন্ত্রিত হইয়া! বঙ্গে আসিয়াছিলেন 

তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং তবদ্বাজ গোত্রীয় পুরোহিত তাহার 

সহায় হইয়! আ'সয়াছিলেন। কিন্তু দত্তের মৌদগল্য গোত্র বলিয়া! 

যে কথা উঠিয়াছে তাহ! নিম্পন্তি কর! প্রয়োজন । বঙ্গ সমাজ 

গ্রবর্তনের সময় বাজসভাতে রাজমন্ত্রী আথ্যার নারায়ণ দত্ত নাঙে 

একব্দ্কি পুরুষোত্বম দন্তেব পৌঞন্ত্র বলিয়৷ পরিচয় দিতেছেন। 

কিন্তু গৌড়ে বিনায়ক দত্তের পুত্র ধিনি বল্লাল কর্তৃক নিঙ্কুল 

হইয়াছিলেন তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় কান্তকুব্জাগত পুরুযোত্তম দত্ত 

হইতে অষ্টম পুরুষে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন । এমতে পূর্নাবঙ্গে 
বাজসভায় বিদ্ধমাণ নান্বায়ণ দত্তের পিতামহ কানকুক্জাগত 

পুরুষোন্রম দক্ডের সহিত এক বাক্তি বলিয়! পরিচিত ভইতে 

পারেন না । তিনি বিজয় সেনের সময়ে উত্তর রাঢ়ে বাস করিয়া- 

ছিলেন,এবং তিনিই মৌনগলা গোরীয় দত্ত । এই'কারণেই দবংশে 

গোজ্র সম্দ্গে ভ্রষ উখিত তইয়াছে। দক্ষিগরাটীর ভরঘ্বা্জ 

গোত্রীয় দত্ত দিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে পূর্ববঙ্গ সমাজ 

সংস্কারের সময় দত্ত কনৌজে প্রত্যাগমন ছলে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ 

করত বল্লালের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছিলেন । সেই কারণে 

দত্তের -ভাব বিশেষরূপে অনুভব করিয়া বল্লাল সেন নিজ 



[ ১০৯ ] 
পারিষদেব মধ্যে ঈারায়ণ দত্ত নামক কোন বিশেষ বুদ্ধিমান 

ব্যক্তিকে কান্তকু্জীগত পঞ্চক।মগ্থের মধ্যে দত্ত বংশীয় বলিয়া সভাতে 

পরিচয় দিয়াছিলেন। এর নারায়ণ দত্তের মৌদ্গল্য গোত্র ছিল। 

সেই জন্য গোত্র সম্বন্ধে ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুনরায় উত্তর রাঁটীয় দ্িগের মধ্যে দাস বংশের প্রথমব্যক্তি 

পুরুষোত্তম নামে আখ্যাত থাকায় এবং তাহার মৌদগল্য গোত্র 

হওয়ায় ভুলক্রমে অথবা দত্ত দাস শ্পীকার না করায় তাহাকে দাস 

করিবার অভি প্রায়ে, এ পুক্ষোস্তম দাসের গোত্র পুরুষোত্তম দত্তের 

গোত্র বলিয়া প্রচার কর! হইয়াছে । অগ্রিবেশ্ম গোত্রীর় নারায়ণ 

দত্ত নামে এক বাক্তিকে পূর্বববঙ্গে বটগ্রাম সমাজ স্থাপন করিতে 

দেখা যাঁয়। কলিকাতা নগলীতে কোন কোন দত্ত বংশে কাশ্ঠপ 

গোত্র দেখিতে পাওয়া বায় । তাহার কারণ এই যে এ দর্তগণ 

অষ্টু সন্মোলিক দে, দন্ড, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাগ, গুহ 
কায়স্থের মধ্যে দন্ত কায়স্থবংশীয় । সন্মৌলিক অষ্ট ঘরের মধ্যে 

দত্ত কায়স্থেব সহিত কান্কুক্তাগত পঞ্চঘরের মধ্যে কুলশ্ে্ঠ 

পুরুষোস্তম বংশীয় দত্তগণ কোন মতে প্রক্য নহেন। ধাহারা 

কান্তকুক্তাগত দত্তকে মৌলিক বলেন তাহাবা মৌলিক শবের 
অর্থ অবগত নহেন এবং পুরাতন ইতিহাস তাহাদিগের নিকট 

গভীর অন্ধকারময়। সেই হেতু তাহার! ভ্রম করিয়! থাকেন। 
কান্কুক্তাগত বালিদমাজের দত্তগণ বল্লাল কর্তৃক কুল হারাইয়া 

নি্ধুল হইয়া আছেন। তার] অকুলীন, মৌলিক নহেন। 

রাজা বল্লাল সেন যখন গৌড়ে কায়স্থ সমাজ সংস্কার করিতে 

উদ্যত হইয়াছিলেন তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে ঘোষ বংশে ষষ্ঠ 

প্ুকষে প্রভাকর ও নিশাপতি বর্তমান ছিলেন। কুলীন আখ্য 
৬ 
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প্রাপ্ত হই! প্রভাকর আকৃন! সমাজ ও নিশাঁপতি বালি সমাজ 
গ্রাপ্ত হন। বস্ুবংশে পঞ্চ মপুরুষে শুক্তি, মুক্তি,ও অলঙ্কার এ 
সময়ে বর্তমান ছিলেন। প্রথম ছুই ভ্রাতা বল্লাল কর্তৃক কুলীন 

আখ্যা প্রাপ্ত হইয়! শুক্তি বন্থ বাগাণ্ডা সমাজ ও মুক্তিবন্থ মাই- 

নগর সমাজ প্রাপ্ত হন। বস্গু বংশীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলঙ্কার পূর্বববঙ্গে 
গমন করিয়া সে প্রদেশের সমাজ সংস্কারের সময়ে তথায় বল্লাল 

কন্তুঁক জম্মীনিত হন। মিত্র বংশে নবমপুরুষে ধুই ও গুই ছুই 
ভীতা সমাজ সংস্কারের সময় এ প্রদেশে বর্তমান ছিলেন। 

বল্লাল কর্তৃক কুলীন হইয়া জ্যেষ্ঠ ধুই মিত্র বড়িসা সমান্গ ও কনিষ্ঠ 
গু'ই মিত্র টেকা সমাজ প্রাপ্ত হন। উক্ত ছয় সমাজ সম্বন্ধে 

আমরা এই প্রবাদটা প্রাপ্ত হই। 

“আকনায় প্রভাকর নিশাপতি বালি । 
শুক্তি বন্থু বাগাণ্ডাগেল মুক্তি বনু মাইনগরী ॥ 

ধু'ই মিত্র বড়িষাগেল। গু'ই মিত্র টেকা। 
একে একে করে লও তিন কুল, ছয় সমাজের লেখা ॥* 

দন্তবংশ মালা পাঠে অবগত হওয়৷ মায় যে দত্তবংশে বল্লালের 

সময়ে সপ্তুম পুরুষে বিনায়ক দত্ত বর্তমান ছিলেন, । তাহার পুত্র 

নারায়ণ রাজ সভায় উপস্থিত হন! এমতে দেখিতে পাওয়া যায় 

সে বল্লাল যেরূপ আদিশুর মহারাজ হইতে বস্তত ষষ্ঠ রাজা 
অর্থাৎ ১। আদিশুর, ২। বীরসেন, ৩। সামস্ত সেন, 

৪1 হেমন্ত সেন, ৫। বিজয় সেন, ৬। বল্লাল সেন, সেই রূপ দত্ত 

বংশে সপ্তম পুরুষ, ঘোষ বংশে যষ্ঠ পুরুষ, বচ্গু বংশে পঞ্চম পুরুষ 
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ও মিত্র বংশে নবম পুরুষ বল্লালের সমসাময়িক, এবং প্র সকল 

ব্যক্তিগণ বল্লালের সমাজ সংস্কারের সময় বর্তমান ছিলেন । 
বল্লাল যে কুল নিয়ম করিলেন তাহাই সমাজে প্রচলিত 

আছে । 

“আদৌ মৃখ্যস্তদনূক নিষ্ঠঃ বড় ভ্রাতাহসো তদচগরিষ্ঠঃ | 

মধ্যাংশোয়ং তুষ্যকনাম। কুলজাশ্চৈতে বহুসম্মানাঃ ॥ 

কনিষ্ঠন্য দ্বিতীয়োপি পুত্রঃ ষড় ভ্রাতুরেব চ। 
মধ্য।ংশন্ত দ্বিভীয়শ্চ তথ! তৃর্যযকপুত্রকঃ ॥ 

মুখ্য কুলের জোন্ঠ পুত্র অতি চমৎকার । 

জন্ম মুখা ক্রিয়াদোষে ধ্বংশ নাহি যার ॥ 

দ্বিতীয় কনিষ্ঠ সংজ্ঞ! তৃতীয় মধ্যাংশ। 

হুর্থ তেয়জ হয় মেহ তার অংশ ॥ 

পঞ্চমাদি পবে যত মুখ্যের সন্তান । 

মধ্যাংশ দ্বিতীয় পূত্র সবার আখ্যান ॥ 

মুখ্যানাঞ্চ দ্বিতীয়শ্চ তৃতীয়েপি সুতা বুতো। 
বদ্ধিহ। মুখ্যতাং প্রাপ্য বিভাতঃ কুলমগুলে ॥ 

যড় ভ্রাতা চ কনিষ্ঠত্বং বন্ধিত্বা লভতে কুলং। 
কনিষ্ঠন্ত দ্বিতীয়োপি তুষ্যত্বং লভতে তদ ॥ 
তৃতীয়ন্ত দ্বিতীগ্নোপি কিঞ্চিৎ তুধ্যত্বমেব চ। 

ইদানীং মন্ততে তচ্চ কুলজ্ৈশ্চ বিধানতঃ | 

এই সকল কুল নিয়ম কেবল বল্পলের চাতুরী মাত্র। ফলে 
কুলীন আখ্যা প্রদান পুর্বক শুদ্ধ চিত্রগুণ্ড বংশীয় ব্রহ্ধতেজঃ সম্পন্ন 

কায়স্থ মহোদয়গণকে একটা সামান্য বিষয়ে লিপ্ত রাখিয়া ও 

বংশের মধ্যে কলহ ও বৃথা অহঙ্কার প্রবেশ করাইয়! দিয়া বাজ 
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বললাশগেন প্রবল প্রতিহিংসার বীজ গাঢ়রূপে* সমাজে প্রোখিত 

করিলেন। নেই বাজ বৃক্ষ হইয়া এতাবৎকাল' লুক্কারিত ভাবে 
বর্ণ ধর্ম লোপ করিতেছিল। কায়ম্থগণের মনোমধ্যে কোনরূপ 

সন্দেহ এতাবৎ উত্থাপিত না হওয়ায় ও দেশ, কাল, পাত্র ভেদে 

সুযোগ না পাওয়ায়, কায়স্থগণ বল্লালের চাতুরীপুর্ণ নবাবিষ্কৃত 

কুল প্রথ। রক্ষা করিতেছিলেন। অজ্ঞাতভাবে অবস্থিত বৃক্ষটী 

অত্যন্ত পুবাতন হওয়ায় বৃত্তান্স,খ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেই 
কারণে বর্তমান কাঁলে সমগ্র বঙ্গের কায়স্থ জাতির চারি শ্রেণীর 

ও উত্তর পশ্চিম প্রদদেশন্থ কায়স্থগণের মধ্যে পুত্র কন্তা আদান 

প্রদানের প্রস্তাবে কোৌলীন্ত প্রথার অপকারিতা কায়স্থগণ 

বুঝিয়াছেন। বঙ্গ দেশীয় আনুষ্ঠানিক কায়স্থসতার নিয়মাবলীতে 

২১ সংখ্যক নিঘ্নমে “কৌলীন্যের আবশ্যক নাই” বলিয়া লিখিত 

হইয়াছে । বিবাহে পণ লওয়া প্রভৃতি কার্য সকল কেবল 

কৌীগ্যের দোহাই দ্রিয়' হইয়া থাকে । অনেকে অন্রমান করেন 

আন্তর্গণিক বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইলে বিবাহের ব্যয় নিশ্চয়ই 

£ক্ষেপ হইবে এবং বল্লাল সেন কৃত বর্ণধর্ম-লোপের-নিমিত্ব-রূপ 

কৌলীন্ত প্রথা ক্রমে বিলুপ্ণ হইবে তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
রাজ। বল্লালসেন কায়স্থ ও অন্তান্ত সমাজে এক কোৌলীন্ত 

প্রথার স্ষ্টি করায় তাহার অভিলাষ পূর্ণ হুইয়াছিল। এমতে 
চতুর্ধর্ণ বিলুপ্ত হইতে চপিল। সয।জে কুলীন কুলীন করির! বঙ্গদেশ- 
বাসীগণ মত্ত হইলেন কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ আগ্ভরস 

ক্রয়! করিয়। সম্মানিত মনে করিলেন। সাধামৌলিক ও নবীন 

সিদ্ধমৌলিকগণের মধ্যে এ ক্রিয়। প্রভূত পরিমাণে চলিতে 
লাগিল। দত নিঃশবে দেখিলেন যে তাহার কুলীনদিগের সহিত 
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স্বীকৃত ক্রিয়া! কপীপ নবীনমৌলিক ও কষ্টমৌলিকগণ সঁকলেই 
গ্রহণ করিতেছেন ও সমাজে আগ্ঘরস ক্রিয়ার একট! ব্যাপার হইয়া 

উঠিয়াছে। 
মনুষ্য কখন স্থির তাবে থাকিতে পারেন না। একটা ন! 

একট! কাধ্যে লিপ্ত থাকিয়া সময় কাটাইয়! থাকেন। সেই হেতু 

যখন কায়স্থগণ দত্তকে সমাজপতি দেখিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে 

অনেকেই স্থির করিলেন বে তাহাদের ও একটা উচ্চ পদ প্রাণ্চ 

হওয়া আবশ্তক। এইরূপ স্থির করিয়া কেহ কেহ সকল কায়স্থ- 

গণকে কুল নিদ্দেশ পুর্ধক একটী পর্যায় ধরিয়া আপনার আলে 

একত্র করত সভাকরিয়া গোঠীপতি নাম লইবার জন্য ব্যস্ত 

হইলেন। এই ক্রিয়ার নাম একঘায়ি। কএকবার কুলাচাধ্যের 
দ্বারা কুলীনদ্িগের সাহায্যে একযায়ি ক্রিয়া হয়। ত্রয়োদশ 

পর্যায় হইতে একমায়ি আমরা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই । এ পথ্যার 

পুরন্দর খ। একযাপ্ি করেন। তাহার পুত্র কেশব খা চতুদ্দশ 

পর্যার একযায়ি করেন। তাহার পুত্র কৃষ্ণ বস্তু বিশ্বাস পঞ্চদশ 

পধ্যাত়্ একবাঘি করেন। যোড়শ পধ্যায় দয়ারাম পালকে এক- 

যায়ি করিতে দেখা যায়। রামভদ্র পাল সপ্তদশ পর্যায় একবাস্ত্রি 

করেন। তৎপরে সেনবংশীর ভেয়ে কিন্কর সেন অষ্টাদশ পধ্যাস্্ 

একযায়ি করেন।* ১২৪২ বঙ্গাকে ২২ শে বৈশাখ গোপীকাস্ত 

দিংহ চৌধুরী উনবিংশ পধ্যায় একযায়ি করেন। বিংশ ও এক- 

বিংশ পর্য্যায় কুলাচার্যগণকে একধায়ি করিতে দেখা বায়। 
১৭০৩ শকের ২* শে মাঘ মহারাজ নবরুষ্ণ ছ্বাবিংশ পধ্যায়ের 

একবাস্বি করিয়াছিলেন । ১২১৯ বঙ্গান্দে ১৪ই শ্রাবণ রাজা! 

রাজকুঞ্ণ অ্রয়োবিংশ পধ্যায়ের কুলীনদিগের একযায়ি করেন। 
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১২৫১ «সালে শোভাবাজারের রাভাগণ মিলিত হইয়! চতুর্বিংশ 

পর্যায়ের একযায়ি করেন। ১৭৬৬ শকে ছাতুবাবু ও লাটুবাবু 

একটী খণ্ড একযায়ি করেন। ১৭৭৬ শকে রাজ! রাধাকান্তদ্েব 

& চতুর্ব্ংশ পধ্যায়ের একযায়ি শোধন করেন । ১২৮৬ সালের 

মাঘমাসে শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ দেব মহাশয় পঞ্চবিংশতি পধ্যায়ে 

একঘায়ি করেন। এই শেষ একবায়ি। তাহার পর অগ্ভাবধি 

একযায়ি ক্রিয়া হয় নাই। সমাজপতির মান ক্ষয় হয় বলিয়! বালি- 

সমাজেব দত্তগণ একবাঘ়ি ক্রিয়ার কখনই সহায় নহেন। বস্থত 

এইরূপ সমাজপতি ও গোষ্টীপঠি প্রড়ভি মিথ্যাবাক্য তুলিয়! 

আমরা প্ররূত কথ। ভুলিয়া গিয়। বললালের সমক্র হইতে বৃথা 
শৃদ্রাচারে কাল যাপন করিতেছি মাএ । পল্লালের ঢাঠুবী বুঝিতে 

ন] পারিয়াই এইরূপ বর্ণধনম্মে বিপ্লব ঘটিয়াছে। বন্তমান কালে 

একযায়ির পরিবর্তে বঙ্গদেশীয় কায়স্ুসভা সমগ্র বঙ্গে চারিশেণীর 

কায়স্থগণকে প্রতিবর্ষে একত্র কবিরা বর্ণধায় পনঃং সংহাপনের 

থে যত্র করিতেছেন, তাহাতে আমর। এঁ বাধিক সংল্মশনা গুলিকে 

মুক্তকগে মহা মহা একধায়ি বলিয়! গ্রকাশ করিতে পাবি । এই 

একযাঘ্ি গুলির উদ্দেশ্য মহৎ হওয়ায় বঙগদেশেব বর্ণবন্মের মা 

উপকার সাধন হইতেছে । 

বঙ্গদেশের বর্ণপন্দ্ম বিপ্লবের ঘটন! গুলি পাঠ কৰিলে প্রত্যেক 

কায়স্থের হৃদয় ব্যথিত হইবে মন্দেহ নাই এক্ষণে একবাকে) 

প্রতোক কারয়স্থ মহোদয়ের প্রতিজ্ঞ কর! আবগ্ুক যে রাজা 

বল্লাল সেন কায়ন্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। কর্ম দোষে অপমানিত 

হইয়। যে বর্ণধন্দের গ্লানি রূপ কাধ্য করিয়াছেন তাহা সমূলে 

উৎপাটন কর! কায়স্থ জীবনের কর্তব্য। মাসাশৌচ, নামাস্তে 
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দাস শব্খ যোজন, ও স্ত্রত্যাগ নিয়মগুলি কায়স্থ ধর্ম বিরুদ্ধ। 

বল্লাল সেন তাৎকালিক রাজাজ্ঞার দ্বার কাধ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন 

বটে, কিন্তু বর্তমান কালে সদাশয়, ধর্মনরক্ষক, প্রলাপালক ব্রীটিশ 
কেশরীর আশ্রয়ে বর্ণধন্দ নিরিবাদে নিশ্চয়ই পুনজীবিত 
হইতে পারিবে। ত্রাহ্মণগণ সমাজের সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার 

করায় তাহাদিগের সম্মান শতাধিক বৃদ্ধি পাইবে। শূত্র সমাঙ্জের 
নাম গন্ধ বিলুপ্ত হইবে। চাতুর্বণ্য ধর্ম পুনরায় দেখ! দ্বিবে। 

এইরূপ প্রজাবৎসল সহধয় রাজ! পাইয়া যদি আমর! কেবলমাত্র 

কাল খিল করি তাহা হইলে দোষ আমাদেবছ হইবে! আমা 

দিগের ধর্ম বিলুপ্ত হইয়! থাকিবে । শৃত্রাচার নিবন্ধন আমর! 

ইহকাল ও পরকালে বৃথা কষ্ট পাইব। শান্তর মতে শুর্রের কোন 

বিষয়ে কোন অধিকার নাই জানিয়া শুদ্রাচার নিবন্ধন আন'দিগের 

মন ও আত্মার উগতির পথ অবরুদ্ধ রহিবে। ইহী অত্যান্ত লজ্ঞ! 
৪ ছুঃণেব বিসয়। প্রশস্ত সময় জানিয়া সকল কান্ছু মভোদয় 

এক হহ্য়া বর্ণধন্ম বক্ষা কৰ্ন। 



পঞ্চম অধ্যায়। " 
বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের বিভাগ । 

_ আদিশুর রাজার মময় পৌঁগ.বদ্ধনে রাজধানী ছিল। এ 

সহরটী মালদহে অথব! মালদহের নিকটবন্তী কোন স্থানে, মত- 

ভেদে বগুড়ায় অবস্থিত ছিল। তাহার রাজ্য সমুদ্র পধ্যন্ত বিস্তৃত 

থাকায় কান্তকুজাগত পঞ্চ কায়স্থ দক্ষিণ ভাগে আসিয়! গঙ্গাতীরে 

বালি, কোন্নগর প্রন্ৃতি গ্রামে বা করিয়াছিলেন। বিজয়সেন 

মহারাজ দক্ষিণ ভাগকে বাসোপযোগী উত্তম স্থান স্থির করিয়া ও 

নবাগত পঞ্চ কায়স্থকে এ বিভাগে সচ্ছন্দে সমুদ্ধির সহিত বাস 

করিতে দেখিয়! নবীপ সহর পত্তন করায় ঘানতীয় রাজানুচব ও 

রাজ সংশ্লিষ্ট তত্র মন্তান্ত ব্যক্তিগণ নৃতন রাজধানী নবদ্বীপ প্রস্ততি 
স্থানে আগমন করতঃ বাদ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি 

সন্ত্ান্ত ব্যক্তি পৌগু,বদ্ধনেই রহিয়্া গেলেন। গঙ্গার উত্তব 
ভাগকে উত্তর রাঁঢ ও দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ রাঢ় ও পূর্ব ভাগকে 

বঙ্গদেশ বলির়া সেই সময় হইতে নিরুপিত হইয়া আনিতেছে। 

কান্তকুজ্জ হইতে সমাগত কায়স্থগণের মধ্যে গঙ্গার উত্তরাংশে 

যাহাব1 বল্লাল সেনের রাজত্ব কালে বাস করিকেছিলেন তাঠারা 

উত্তররাঁটীয় ও ধাহারা আদিশুরের সময় হইতে দক্ষিণে আলিয়। 

বাস করিয়াছিলেন তাহার] দক্ষিণ পাটীর বলিয়া! পরিচিত হইয়া- 

ছিলেন। বল্লাল সেন ধখন দক্ষিণ বাটে ত্রমাম্মক কুলীন প্রথা 

প্রবেশ করাইলেন, ঠিক সেই সময় উত্তর রাঢ়বাসীগণকে তর রূপ 

একট। কল্পিত সংস্কারের বশবত্তী করে নাই। কিন্তু অনতি- 
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বিলম্বেই উহ। ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ রাঁঢ় বাসী দিগের মধ্যে প্রথমত 
সমাজ বিপর্যয় "করিয়া, বল্লালসেন পরে তাহার বাল্যাবস্থার 
আধিপত্যের স্থান বিক্রমপুরে গিয়া সে প্রদেশে সমাজ সংস্কার 

করেন। বল্লালের প্রতি দক্ষিণ বাট়ীয় কায়স্থগণের ভক্তি ও 

শ্রদ্ধা অপহৃত হইলে তাহার প্রতিহিংসারূপ ঝটিকার তোলপাড় 

হইয়! দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ সমাজ শুদ্রাচারী হইলেন। দক্ষিণ রাঁঢ 
প্রদেশে সম্পূর্ণ ভাবে যনোরথ সিদ্ধ করিতে অসমর্থ ভইয়া রাজ 
বল্লাল বিক্রমপুরে পুনরায় সমাজ সংস্কারের ভান করিয়। সেখানে 

বস্তু ও গুহকে ভাল কুলীন করেন। মৌদগল্য গোত্রীয় দ্বত্তকে 
অদ্ধ কুলীন করিয়া যান। পরে ঘোষ ও মিত্র বংশের কতকগুলি 
ব্যক্তির কুলীনত্ব লাভ হয়। শুক্ি ও মুক্তি বসুর ভ্রাতা অলঙ্কার 
সে প্রদেশে গমনপুর্ধক পরম বস্থ নামে আখ্যাত হইলে তাহার 

ছুই পুত্র পূষণ ও লক্ষ্পণ রাঁজসভায় শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়৷ বিখ্যাত 
হন। গুহ ম্ববংশে বঙ্গদেশে বাস করায় তাহারা ও উত্তম কুলীন 

হন। তরদাজ গোত্রীয় পুরুষোত্বম দণ্ডের বংশে বঙ্গ সমাজ 

সংস্কারের সময় কেহ উপস্থিত ন। থাকায় নারায়ণ দত্ত নামক 

কোন বাক্তি কান্কুকজাগত দত্ত পরিচয়ে অদ্ধ কুলীনত্ব লাভ 

করেন। পরে স্থুভাষিত ঘোষ ও অশ্বপতি মিত্রের কুলীনত্ব লাভ 

হয়। এ বঙ্গজ সমাজ সংস্কারের সময় ভূগুনন্দী ও উপরিউক্ত 
নারায়ণ দত্ত উপস্থিত ছিলেন । তৃগুনন্দীর বয়ম তখন অল্প 

ছিল। বল্লালের সমাজ সংস্কার তাহার মনোমত না হওয়ায় একটী 

উত্তম সমাজ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে বৃদ্ধাবস্থায় শিবনাগের, 

পুত্র জটাধর নাগের, সাহায্যে নরহরিদাস ও মুরারী চাকীর 

ঘার। বারেন্ত্র সাজ গঠন করেন। উহার অনতিপুর্বেই উত্তর 
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ঝনাীয় গণের সমাজ সংস্কার হয়। রাটীয় সমাজের পর্যায় গণনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আদিশুরের সময় হইতে 

২৬1২৭।২৮ পধ্যায় প্রায় সকলে বর্তমান কালে অবহ্থান 

করিতেছেন। বঙ্গজ সমাজে ২২।২৩।২৪ পর্যায়ের উপর দেখিতে 

পাওয়] যায় না। ইহার কারণ এই যে বঙ্গজ সমাজে আদিপুরুষ 

যিনি বঙ্গে আগমন করেন তাহাকে প্রথম পুরুষ গণন। করিয়া 

মধ্যে অন্ক কোন নামে ছ্িতীয় পুরুষ ধরিয়। বল্লালের সমাজ 

ঘস্কারের সময় যে ব্যক্তি পুর্ব বঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তাহাকে 

তৃতীয় পুকষ ধরায় কাযেকাযেই ৩৪ পুরুষের ব্যবধান আপনা 

হইতে হইয়াছে । দত্তবংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরিলে দেখিতে পাওয়া 
যাইবে যে নারায়ণ দত্ত যিনি দক্ষিণরাট়ে নিষ্কুল হইলেন তিনি 

পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অষ্টমপুরুষে জাত, পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে 
সজ্জিত নারায়ণ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে তৃতীয় পুকষ। অষ্টম 
পুকষ ও তৃতীয় পুরুষের মধ্যে ব্যবধান পঞ্চপুকষ আপন| হইতে 

হইতেছে। বন্থবংশ ধরিলেও এর রূপ পাওয়। যায়। শুক্তি ও 

মুক্তি বন্থুর ভ্রাতা অলঙ্কার বস্থ দশরথ বনু হইতে পঞ্চম পুরুষ। 

তাহার পুত্রদ্য় পৃষণ ও লক্ষণ পূর্ববঙ্গে কুলীন হইয়াছিলেন। 
পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে পাওয়৷ যায় যে অলঙ্কার বন্নু দশরথের পুত্র ; 

পৃষণ ও লক্ষ্মণ পৌত্র। তাহাতে শুক্তি ও মুক্তি পঞ্চম পুরুষে জাত 
হইয়! পূর্ববঙ্গে দ্বিতীয় পুরুষে অলঙ্কারের ভ্রাতা হুইতেছেন। 
এমতে ও তিন পুরুষ ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। পুর্ববঙ্গে 

বনু বংশে ২২২৩ পর্যায় সচরাচর দেখা যায়, অথচ এ প্রদেশে 

বস্থু বংশে ২৫২৬।২৭ পধ্যায় প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ঘোষ এবং মিত্র 

বংশে ও এ রূপ ২২।২৩।২৪ পর্যায় পুর্ববঙ্গে দেখিতে পাওয়া বায়. 
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কিন্তু দক্ষিণ রাট়ীয়' দিগের মধ্যে ২৫২৬।২৭ পর্যায় আজকাল 

চলিত। এই গুলি স্থির ভাবে পধ্যালোচন! করিলে স্পষ্টই বুবিতে 
পার! যাইবে যে বল্লালসেনের দক্ষিণরাট়ে সমাজ সংস্কারের পর 
পুর্ব বঙ্গে সমাজ সংস্কারের সময়ে ধাহার! উপস্থিত ছিলেন 
তাহারা আদিপুরুযকে ধরিয়া লইয়া ও পিতাকে এক পুরুষ ধরিয়া' 
আপনাকে তৃতীয় পুরুষে স্থাপন করতঃ পর্যায় গণনা রক্ষ! 

করিয়াছেন। বারেন্র শ্রেণীতে আজকাল ১৫।১৬ পধ্যাঁয় সচরাচর 

ৃষ্ট হয়। বল্লালের সময় হইতে দক্ষিণ রাট়ীয় গণের গণনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় বে বর্তমান সময়ে ১৭১৮১৯ পুরুষ হয়। 

অতএব ১৮ হইতে ১৬ বাদ দিলে ছুই পুরুষ ব্যবধান থাকে। 

ইনার কারণ যে তৃগুনন্দী বারেন্দ্র সমাজ বৃদ্ধাবস্থায় সংস্কার করিয়া 

ছিলেন। ভগুনন্দীর বাল্যাবস্থা হইতে বুদ্ধাবস্থায় দুই পুরুষ 

আপনা হইতে হইয়াছিল। আমার অনুমান হয় যে বল্লালের 

সমাজ সংস্কাবের প্রায় ৬* বৎসর পরে বারেন্দ্র সমাজ গঠিত হয়। 

যাহ] হউক আদিশুরের সময় হইতে রাটীয় শ্রেণীগণ একত্র 

ছিলেন। বিজয়মেনের সময় বা়ীয়গণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন। 

বল্লাল সেন দক্ষিণ রাট়ীয়দিগের ৭ম পুরুষে সংস্কার করেন। 
উহার কিছুকাল পরেই তাহার দ্বারা বঙ্গজ সমাজ গঠিত হইয়া- 

ছিল । তাহার ও ছুই পুর *রে বারেন্দ্র সমাজের জন্ম হয়। 

বঙ্গজ ও বারেন্্র সমাজ মাধা মধ্যে পরিবর্তন লাভ করে। দস্গুজ- 

মদ্দিন বাজ! হইয়! বঙ্গজ সমাজকে নূতন ভাবে গঠন করেন। বছ- 

কাল পরে পরমানন্দ রায় ও বঙ্গজজ সমাজের কিছু পরিবর্তন করেন। 

দূক্ষিণরাঢীয় সমাজ । এই সমাজটী বল্লাল কর্তৃক আলোড়িত 

হইয়া! পরিবদ্ধিত ভাবে তাহার ও তাহার পুত্র লক্ষণ সেনের 
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রাজত্ব কালে নূতন ভাব ধারণ করে। কান্ঠকুজ!গত পঞ্চ কায়স্থের 

মধ্যে ঘোষ বস্থ ও মিত্র কুলীনত্ব লাভ করেন । ' দত্ত নিষ্কুল হইয়া 

থাকেন । গুহ রাজপতায় লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া! ও রাজার হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ প্রাপ্তির উপায় দেখিতে না পাইয়া স্ববংশে এ 

প্রদেশ পরিত্যাগ করতঃ পূর্ববঙ্গে গমন করিয়া বাস করেন। 
অষ্টঘর গৌড় কায়স্থ ধাহার! প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গে বাস করিতে 

ছিলেন তাহারা সন্মৌলিক আখ্যায় রাজা কতৃক সন্মানিত হন। 

এই গৌড় কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে দিল্লির সন্নিকটে গিয়া ভাট 

নাগরীগণের সহিত গোলোঘোগ বাধাইয়া ছিলেন; সেই 

কারণেই সে প্রদেশে অগ্ভাবধি কতক গুলি গৌড়কায়স্থ দেখিতে 

পাওয়া! যায়। পরগুরামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাত করতঃ 

চান্দ্রসেনী কায়স্থগণ এবং হ্ুর্যবংশীয় অশ্বপতির ও চন্দ্রবংশীয় 

কামপতির পুত্রগণ বংশবৃদ্ধির সহিত বিস্তারিত হইয়া গৌড়ে 

আনিয়! ধাহার! বাস করিয়াছিলেন তাহার। ৭২ ঘর সর্ব সমেত 

নির্দিষ্ট হইয়া! বল্লাল কর্তৃক ৭২ ঘর ক্ষত্রিয় কায়স্থ বলিয়! দক্ষিণ 

রাড়ে প্রচারিত হইয়াছিলেন। তাহারা অষ্টঘর সন্মৌোলিক 

কায়স্থগণের নিয়ে মান্ত প্রাপ্পু হইয়া সাধ্য বা কষ্টমৌলিক নামে 

অভিহিত হন। এমতে সন্মোলিক আটঘর বঙ্গের আদিম 

নিবাসী কায়স্থ । ক্ষত্রিয় ৭২ ঘর কায়ছ্থ বুঝাল পরে আগমন 

করায় তাহাদিগকে অতি কষ্টে মৌলিক বলিতে হইয়াছে। 

পঞ্চঘর কায়স্থ ধাহার। আদিশরের রাজত্ব কালে বঙ্গদেশে আসিয়া- 

ছিলেন তাহারা কেহই মৌলিক নহেন । পুবন্দর থার সময়ে দক্ষিণ 
রাড়ীয় কায়স্থগণের একধায়ি হইয়া সেই সময়ে কতকগুলি নৃতন 

নৃতন বিধির সৃষ্টি হয়। এ গুলি আধুনিক । 
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উত্তর বাড়ীর 'সমাজ। আদিশুরের রাজত্বকালে উত্তধরাটীয় 

ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় ভাগ ছিল না। কেহ কেহ বলেন যে 

আদিত্যশূর যখন মগনের রাজ ছিলেন সেই সময় সৌকালিন 
গোত্রে সোম ঘোষ, বাংস্ত গোত্রে অনার্িবর সিংহ, মৌদগলা 

গোত্রে পুরুযোত্তম দাস, কাঠ্ঠপ গোত্রে দেব দর্ত, ও 

লিশ্বামিত্র গোত্রে স্থদর্শন মিত্র পুর্ঘদেশে আসিয়। বাজাক্ুগ্রহ 
প্রাপ্ত হন। তৎপরে শাণ্ডিন্য গোত্রে ঘোষ, কাশ্ুপ 

গোলে দাস, ভনদ্রাঙ্গ গোত্রে সিংহ ও কর নবাগতেৰ 

সহিত মিলিত হন। সমাগত পঞ্চকায়স্থ পঞ্চ শ্রীকরণ বলির! 

উত্তর বঙ্গে প্রচারিত আছেন। তাহারা চিত্রগুপ্ত বংশীয় 

করণ আখা। প্রাপ্ত পুত্রের বংশজাত বলির। পরিচয় দেন। 

কিন্ত পুরাকালে করণ অর্থে কলম অর্থাৎ লেখনী বুঝাইত । 

শ্টাহাদিগকে শ্রীক্গরণ বলার লেখনী তীাহাদিগের জীবনের 

মখা উদ্দেক্যে বগিয়। অন্কমিত হয়। সম্ভবতঃ করণী শব্দ 
হইতে কেনাণী (01005 ১5০1)0]থান 0101195) কথার উৎপত্তি 

হইয়াছে এবং ০1৮1] 19500210006 ইহাবিগের দ্বারা গঠিত । 

উত্তর বাড়ীর কারস্তদ্রিগের মধ্যে ঘোষ ও সিংহ কুলীন ; 
দাস, দর্ত ও মিন সন্পৌলিক ; এবং দাস, ঘোষ, কর ও সিংহ 

সামান্য মৌলিক ।' 

প্রবাদ নানারূপ হইয়। থাকে। ইতিহাস ও অনেক সময়ে 

অযূলক হয়। যতদুর আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি 
তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে আদিশুর রাজার রাজত্বকালে 

পৌপ্ু বর্ধনে পঞ্চকায়স্থ ও পঞ্চ ব্রাঙ্গণ আগমন করেন। রাজা! 

যখন নবদ্বীপে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার সহিত 
৯১ 
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রাজন্যধর্গ প্রায় সকলেই দক্ষিণরাছ়ে গঙ্গাতী!র বাস করিলেন। 

কতকগুলি কায়স্থ ধাহার। এ প্রদেশে অবস্থান করিতে 

লাগিলেন তাহারা ক্রমে উত্তর রাটরীয় বলিয়া অভিহিত হুই- 

লেন। প্রথম হইতেই বস্থু, দত্ত ও গুহ স্ববংশে উত্তর বাঢ় 

পরিভ্যাগ পৃর্ধক দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন। ঘোষ ও 

মিত্র বংশে ছুই ঘরের মধো কেহ কেহ উত্তর রাটঢ়ে বাস 

করিলেন। বল্লালসেন যখন দক্ষিণ বাটে সমাজ সংস্কার করি- 

লেন শখন হইতে বঙ্গের সর্ধস্থানে সমাজ সংস্কারের প্রয়ো- 

জনীয়ত। উপলব্ধি হওয়ার স্থানে স্থানে কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক 
নিজ নিজ মাহাত্সা বৃদ্ধির জন্য সকলে ব্যন্ত হইয়াছিলেন। 

সেই সময়েই উত্তর রাটাপদিগের মধ্যে নৃতন কুলীন প্রভৃতির 

সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু বল্লালের প্রেরণ। তাহাদিগের উপর 

বলপ্ররোগে অসমর্থ থাকার নাষান্তে দাস শব্দ বাবহার 

তাহারা অগ্রান্থ করিয়াছিলেন । যখন পে।গু, বর্ধনে রাঙ্জধানা 

বিলুপ্ত হইল তখন এঁতিহাপিক ঘটনা গুলি ও তৎসঙ্গে লোপ 

হইয়ছিল । উত্তর ব্রাঢ়ার ঘোষ ও মিত্রের গোত্র দক্ষিণ বাটীয় 

দিগের সহিভ এক দেখিতে পাওর। যার। উহাই আমা 

দ্বিগকে নিভুলি পথে আনয়ন করিধার প্রদর্শক । ৃ 

বঙ্গজ সমাজ । পশ্চিম বঙ্গে সমাজ সংস্কার করিয়া দত্ত ও 

গুহকে নিজ অভীগ্সিত মতে আনরন করিতে অসমর্থ হইয়। 

বল্লালসেন মৃত্যুর কিছু পুর্বেই পুর্দবঙ্গে বিরুমপুর সমাজ 

সংস্কার করেন। তিনি বঙ্গজজ সমাজে গৌতম গোত্রে বসু 

বংশে পুষণও লক্ষ্ণকে, কাগ্প গোত্রে গুহ বংশে দশরথকেও 

সৌকালিন গোত্রে ঘোষ বংশে স্ুভাবিতকে কুলীন এবং মৌদগল) 
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গোত্রে দত্তবংশে নারায়ণকে অর্ধকুলীন সম্মানে ভূষিত করেন। 
এই সাড়ে তিন' ঘর কারস্থ বিক্রমপুর সমাজে বর্তমান ছিলেন * 

কেহ কেহ বলেন এ সময়ে বিশ্বামিত্র গোত্রে মিত্রবংশে তারা- 

পতি বা অশ্বপতি কুলীনত্ব লাভ করেন। নাগ, নাথ, দাস 

মধ্যান্য শ্রেণীভুক্ত হন। সেন, সিংহ দেব, রাহা এবং পঞ্চ 
দশ ঘর যথা, কর, পালিত, দাম, চন্দ্র; পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, 

কুণ্ড সোম, রক্ষিত, অঙ্ষুর, বিধু আচ্য ও নন্দন, মহাঁপাত্র বলিয়া 
প্রচারিত হন। অবশিষ্ট হোঁড় প্রভৃতি ঘর সকল অচল 
নামে খ্যাত হন। কিন্তু ইতিহাস উত্তমরূপে পর্যালোচনা 
কবলে দেখিতে পাওয় যায় যে বল্লালসেন ও ঘর বঙ্গ 

কুলীন করিয়া যান এবং দনুজমর্দন মহারাজ বাঁকল। সমাজ 

স্থাপন করত বঙ্গজ কারস্থগণকে উপরিলিখিত কুলীন, মধ্যালা 
মহাপাত্র ও অচল! ভাগে বিভক্ত করেন। আশ গুহের বংশ- 

ধরগণ যশোহর সমাজ গঠন করেন । 

বারেন্দ্র সাজ । এই সমাজে কুলীন বলিয়া কোন কথা 

নাই। প্রথমতঃ সাতটী মাত্র বংশ লইয়া এই সমাজটী গঠিত 

হয়। তন্মধো তিন ঘর সিদ্ধ ও চারি ঘর সাধ্য । দাস, নন্দী, 
চাকী তিন ঘর সিদ্ধ' এবং নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত,চ্রারি ঘর সাধা 

বলিয়া পরিগণিত হন। শেষোক্ত চারিঘরের মধ্যে নাগ সাধা 
হইলেও সিদ্ধের তুল্য । ভৃগুনন্দী এই সমাজের প্রবর্তক । 
বারেন্ত্র সমাজ স্থাপন সন্বন্ধে প্রবাদ আছে £-- 

রী 

বল্লালের মত ছাড়ি, ভূগুনন্দী নরহরি, 

মুরহর দেব তিন জন। 
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পশ্চিম হইতে ঘবে, আইল এদেশে সবে, 
নাগ হইতে হইল স্থাপন ॥ 

কাশ্যপ গোত্রীয় তেজোধর নন্দীর বংশেজাত ভুগুনন্দী বঙ্জজ 

সমাজ প্রবর্তনের সময় বল্লালের ক্রিয়ার প্রতিবাদী হইয়াছিলেন । 

কিন্তু সেই সময়ে আপনার ক্ষমত। বিশেষ প্রবল না হওয়ায় 
কিছুই করিয়। তুলিতে পারেন নাই। বদ্ধাবস্থার শিব নীগেন্র 

পুত্র জটাধর নাগের সহারতায় অব্রিগেতরে দাস বংশে 

নরহরিকে, গৌতম গোত্রে চাকি বংশে মুরহরকে ও আপনাকে 
প্রধান সংজ্ঞায় স্থাপন করেন। সৌপারন ( সৌপর্ণ) গোত্রে নাগ 

বংশে জটাধর ও কক্কট সহায় থাকায় তাহাদিগকে সিদ্ধের তুল্য 

বলিয়। প্রকাশ করেন । নারায়ণ দত্তের সহিত সম্পূর্ণভাবে মিল ন] 

হওয়ায়,এবং নারারণ দত্ত মূলে ভরদ্বাজ গোত্রীয় না হইয়া মৌদগলা 
গোত্রীয় হওয়ায়, তাহাকে ও বাত্শ্ত গোজীর পলুক্ষিৎ সিংহলে, 

এবং আলমান গোত্রীয় কেশব দেবকে সাধা বলির়। শ্রেণীবদ্ধ 

করেন। যপ্িও বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণ অনেকে স্বীকার 

করেন না তথাপি একট। প্রবাদ আছে, যে নরপতি শন্মী পোয়া- 

ঘর বলির! নন্দী ও চাঁকীর দ্বারা প্রচারিত হইলে জটাঁধর নাগ 
তাহ! শ্রবণ করিয়! উক্ত শর্্মাকে দ্র করিয়া দেন। এ প্রব।দটা 

অমূলক বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক এতদ্যাতীত এক্ষণে 
বারেন্্ শ্রেণীতে ঘোষ, গুহ, মিত্র, সেন) নাগ, দাস, নন্দী, দেব, 

ধর, কর, চন্দ্র, রক্ষিত, রাহা, দাস, পাল, কু, সোম, চাঁকী, 
বল.গুগ, রুদ্র, হোড়, ভূত, আইচ প্রভৃতি কয়েক ঘর ভুক্ত হইয়া- 

ছেন। এই সকল কায়স্থের সংখ্যা বাহাত্তর ঘর বলিয়াই স্থির 

করা হয়। 
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ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণের বঙ্গে আগমন সম্বন্ধে জনেকে 'অনেক- 

রূপ প্রবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। কেহ বলেন মগধরাজ 

আদিত্যশূরের সময় অর্থাত গ্রীগ্রীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পশ্চিম হইতে পুর্বদেশে আসিয়াছিলেন। 

কেহ বলেন গৌড়রাজ আদিশুরের সভায় পৌগু বর্ধনে কাশ্থ- 
কুজ হইতে কায়স্থগণ ব্রাহ্ণগণের সমভিব্যাহারে শ্রীস্থীয় নবম 

শতাব্দীর শেষ ভাগে আগমন করেন। কেহ বলেন বিজয়- 

সেনের সমর শ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেবাংশে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ 

বঙ্গে আসেন। পুনরায় কোন কোন মতে শ্তামলবন্মার 

সভায় পূর্ব্ব বঙ্গে ব্রাঙ্মণ কায়স্তগণ গ্রীষ্টায় একাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে আগমন করেন। কাহারে! কাহারো মতে ব্রাঙ্গণ 

ও কায়স্থগণ স্বতন্্রতাবে চারিবার পশ্চিম হইতে বঙ্গদেশে 

আসিয়াছিলেন। তীহাঁরা বলেন যে যখন যখন কায়স্থরাজাগণ 

কোন যাগ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন তখনই পশ্চিম হইতে 

শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থ আনাইয়। এ কাধ্যগুলি তাঁহাদিগের 

দ্বারা সন্তুষ্ট চিত্তে সম্পাদন করিতেন । এইরূপ ক্রিয়ায় বোধ 

হয় তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে পৌগু, দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্ 
মাত্রেই আগমন করিলে মনূক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয় নিস্তেজ 

হন। যাহা হউরু এরূপ কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া উহা 
একটি স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়! স্বীকত হইতে পারে না। 

বাচস্পতি মিশরের মতে ৯৫৪ শকে, ভট্টমতে ৯৯৪ শকে, 

ক্ষিতীশ বংশাঁবলীমতে ৯৯৯ শকে, কায়স্থকৌম্কতমতে ৮১৪ শকে, 

দত্তবংশ মালার মতে ৮*৪ শকে, এবং ডাক্তার রাজেন্লালের 

মতে ৮৮৬ শকে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্দেশীয় আদিশুর রাজার 
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সভায়, উপস্থিত হইবার জন্য গোৌড়ে আগমন করেন! 
যথা 2-- ৃঁ 

বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সযাগতাঃ | 

সৌভরিঃ পঞ্চধর্শ্ীআ্বা আগতা গৌড় মগডলে। 

আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্ঠকুজ প্রদেশভঃ | 

( ইতি বাচস্পতি ম্শ্র) 

শক বাবধান কর অবধান ব্রাঙ্গণ পণ্ডাৎ যদা। 

অক্কে অক্ষে বামাগতি বেদযুক্তা তদ। ॥ 

কল্সাগত তুলাঙ্ক অগ্ষে গুরুপূর্ণ দিশে। 

সহর প্রহর কোলাঞ্চ তেজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে ॥ 

(ইতি ভগ্ন) 

নননবতাধিক নবশতা শকান্দে প্রাপক ৮ 

বাসে নিবেশয়ামাস ।. (ইতি ক্ষিভীশবংশ চত্িভাবলা ) 

কাম্যকুন্জাঙ্ভারদ্বাজঃ কল্যায়াং পুরুযোভ্তমঃ | 

গৌড়ে সমাগতঃ শাঁকে স বেদাষ্টশতাব্দকে ॥ 

(ইতি দত্ত বংশমালা |) 
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এমতে দেখিতে পাওয়া যায় ঘে প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে 

কাযস্থগণের বঙ্গে আগমনের সময় নির্ঘান্নিত করিঘ্াছেন এবং 

একের সহিত অন্তের মিল নাই। বল্লাল সেন দানসাগর 

্রস্থ ১০১৯ শকে রচন। করেন । আইলীআকবরীর মভে বল্লাল 

সেনের রাজব্বকাল পঞ্চাশ বৎসর । বললালের মৃত্যুর কিছু পুর্েই 
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দানসাগর গ্রন্থ লিখিত হয়। বিজয় সেন ও বহুদিবস ব্যাপী রাজত্ব 
করেন, এবং বিজয় সেনের প্রৌঢ় বয়সে বল্লাল সেনের অন্ম হয়। 
এমতে বিজম্ন সেন ও বগালের রাজত্ব এক শত বত্সব ধরিলে 

মতুক্তি হইবে না । হেমন্ত, সামন্ত,বারসেন ও আদিশুরের রাজত্ব 

কাল আর একশত কুড়ি বৎসর ধলিলে আদিশর মহারাজ 

(৮৭৭) আট শত শবান্দার বাঙ্জথ করিতেন বুঝা যায় । ইহা- 

তেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া খাঠনেছে যে ৮০৪ শকে অথব। 

৮১৯ শবে কায়কগণের ধঙ্দে আগমন হইছিল | দর্তবংশমালায় 

দে ৮০৭ শকের কথা উল্লেখ আছে তাহাই সচরাচর এতিহাঁসিক 

ঘঈনাম কানভ্গণেস বর্দে আগমনের সয় বণিয়। নিণীত করিলে 

উহা পিশ্ষ অসনপ্রগ হইবে বলির বলিস বোধ হয় না। 

সসদগণের বঙ্গে আগমন কাল হইতে পুরন্দর খ' 

পরমানন্ন হায়ের সময় পধান্ত সমাজ স্ধন্ধে নৃতন নৃতন ভাব 

প্রায় ধারণ বপ্রিতি। নখল দেন ফে কুলক্রিয়ারূপ সমাজ 

সংস্কার বপরাছিশেন ভাতা অন্ুকক্থায় জ্ঞানে এ কালের 

বাক্তিগনণ আ।স্সম এ তষ্ঠাশায় সমাজে কুপ্রথ।, 

স্প্রথা নানারূপ ঘটাইয়াঞছিলেন। কিন্তু বশ্লাল যে চাতুরী 

খোশয়। সমগ্র বজকে শুদ্র ভাবাপরন করিয়ী স্বার্থ সিদ্ধ লপয়ী- 

ছিলেন তাহার পরবর্তী সমাজ সংঙ্গারকগণ সেইরূপ দ্বণাঙ্কর 

চাতুবীকে মনোমধ্যে স্কান দেন নাই? তাহার। সমাঙ্জ সংস্কার 

করিলে তাহাদিগকে লোকে সমাজের কর্ত। ধলিয়। জ্ঞান করিবে 

এইরূপ বুদ্ধিতেই তাহারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 

যিনি যে বিশ্বাসেই এতাঁবৎ কার্ধা করিয়াছেন তাহাদিগের 

অধিকাংশই ভুল পথ অবলম্বন করিয়! প্রকারান্তরে সমাজের 

মঃধ্য প্রতিভা সম্পয 
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অপকার ব্যতীত উপকার করেন নাই। যে'সমাজে শুদ্রাধ্যা 

প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা! অত্যন্ত অধিক এবং তাহারাই যে সমাজে 

গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত সেই সমাজকে সমাজ বলিয়া 
জ্ঞানকরা কতদুর শাস্ত্র সঙ্গত তাহা পাঠক মাত্রেই বিচার 
কবিবেন। শান্ত্রঘতে শূদ্র জাতির সমাজ নাই। শুদ্র জাতি 

স্বতাঁবতঃ আচার ভ্রগ্ু। কায়স্থ জাতিতে সেই শুদ্রাখ্যা প্রদান 

করিয়া এ জাতিকে শুদ্র মনে কর! যে কতদূর অসঙ্গত তাহ] 

বর্ণনাতীত। বল্লাল কুল-লক্ষণে বিধান করিলেন “আচারো 

বিনয়ে। বিদ্য। প্রভৃতি” । কিন্তু এ স্লে জিজ্ঞাস্য এই যে বল্লীল 

ঘখন কায়স্থগণকে আপনার স্তায় জাতি চ্যুত করাইবার মানসে 

তীহাদিগকে স্ুত্রত্যাগ, দাস শব্দ প্রভৃতি বাবহার করিবাল 

জন্য আদেশ প্রদান করিয়। তাহাদিগকে আচার ভ্রষ্ট করাইলেন, 

তখন কুলীন আখ্য। প্রদান করিয়া! তাহাদিগকে আচার সম্পন্ন, 

আচারযুক্তঃ আচারী বাঁলয়া জন-সমাজে যুখে প্রকাশ করিলে 
কি কুলীন আখ্যা প্রাপ্ত কায়স্থগণ সত্য সত্যই ধন্মমান্যারী 

আচার রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অথবা মনে মনে 

তাহারা আপনাদিগকে শুদ্ধাচারী বলিয়। জ্ঞান করিতে পারিয়া- 

ছিলেন? এ সকল কায়স্থমহোদয়গণের এবং বিশেষত সমগ্র 

ভারতবর্ষের কায়স্থজাতির, অবনতি সম্বন্কে' বাবহাব্রিকবর 

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় তাহার ব্যবস্থা দপণ গ্রন্ে 

স্পষ্টই বলিয়াছেন যে . 
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শ্যামাচরণ বাবু শুদ্ধ ব্রাঙ্গণ হওয়ায় বঙ্গদেণায় সমাজের 

দুরবস্থা সন্দর্শনানস্তর ব্যথিত জদয়ে উপরি উক্ত চুম্কুকটী তাহার 

গ্রন্চে লিখিয়। প্খিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারস্গণ স্বভাবতঃই 

উচ্চ জাতি ভইয়াও তীাহাঁদিগের ক্রিয়াকলাপ শহ্দ্রর ন্যায় 

হণ্য়া় বে সমাজের অতান্ত অবনতি হইয়াছে, তাহা তিনি 

উক্ত কয়েকটা ছত্রে বিশেষরূপে দেখাইয়াছেন। এমতে সমগ্র 

বঙ্গদেশবাসা কায়স্থসন্তানগণ এ অপযশ অপনোদন করিবার 

জন্য তৎপর হইলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধন হইবে। 

আমরা বিশ্বস্ত স্থত্রে অবগত আছি যে এখনো বঙ্গদেশে কয়েক 

ঘর কায়স্থ আছেন যাহার! পুরুষান্ুক্রমে স্থত্র ধারণ পুর্বক 

কায়স্থের সম্মান সমভাবে বল্লালের কাল হইতে অদ্যাবধি বক্ষ 

করিয়। আসিতেছেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রুকন্পুর 

গ্রামে হরিহোড়ের বংশধরগণ কাযস্থজাতির সৃষ্টি হইতে কখনই 

স্ত্র ত্যাগ করেন নাই বলিয়া বিশেষরূপে গৌরব করিয়। 
থাকেন। ময়ুরতগ্তরাজার গুরু বংশীয়গণ চিরন্তন যজ্ঞস্ুজ্ধারী | 

এই সকল দেখিয়। শুনিয়াও আমাদের অবস্থার উন্নতি 
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করিতে 'আমর। কি প্ররাস পাইব না? সমগ্র ভারতে চিত্রগপ্ত 

বংশীয়, এবং চন্দ্র শ্্য বংশোদ্ভব কায়স্থ সম্তানগণ এক ভাবাপন্ন 

ও উচ্চ জাতি বলিয়া সম্মনিত্ত হইবেন না? কায়স্থগণের 

পরস্পরের মধ্যে সৌহাদ্দ ঘনীভূত হইবে না ? সোমবংশীয় 

মহারাজ জানকীরাম বাহাছরের পুত্র মহারাজ ছুলতরাম 

মহীন্দ্র বাহাছুর, যিনি বঙ্গ বিহার উড়িব্য। প্রদেশের রাজকীয় 

সমুদায় কার্ধ্যনির্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উড়িয্যার 

সুবেদার ও পাটনার নবাব বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, 

সেই মহারাজ মহীন্দ্র বাহাছ্বর, কথিত আছে যে, হার বাটিতে 

সমগ্র ভারতে বিস্তত চিত্রগুপ্ত বংণীয় দ্বাদশ বিভাগ হইতে 
কায়স্থ মহোদয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া একব্রিত করিতে সমর্থ 

হইয়াছিলেন। ঠিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্ত হইয়াও আচার সম্পন্ন 
সবর্যধবঙ্জ প্রহতি দ্বিজ্গচারা কারস্থগনরে ঠাহার বংশের ক্রিত্রায় 

আপনাব্র বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যদি আমরা 

আচার সম্পন্ন হইতে পারি তাহ! হইলে সুদূর পশ্চিমে অবস্থিত 

আচারযুক্ত চিত্রগুপ্তদেববংশীয় হূর্যযধ্বজ প্রভৃতি কায়স্থগণের 

মধ্যে অস্বন্দেণীয় কারস্থগণের যে মনোমালিন্য আছে ভাহ। 

অপসারিত করিতে সমর্থ হইব । লাল! শালিগ্রাম আলাহাবাদ 

কায়স্থ সমাজকে উন্নতাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
এবং তিনি স্বয়ং ঘড়ভট্রা নামক একখানি বহু পুরাতন পুস্তক 

হইতে দেখাইয়াছেন যে বঙ্গাগত পঞ্চ ঘর কায়স্থ্ের বীজ পুরুষ 
শ্রীচিত্রগ্ুপত দেব। এ পঞ্চ কায়স্থের বংশাবলী শ্রীচিত্রগুপ্ত 
দেব হইতে পর্য্যায়ক্রমে এঁ পুস্তকে লিখিত আছে । আমর 

্ষ্টচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে কায়স্থগণের যজ্নুত্র পুনগহণে 
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সমাজে কায়স্থ জাতির উন্নতির চিহ্ন দেখা দিয়াছে। ' পূর্বে 

কথিত হইয়াছে যে আলাহাবাদ কায়স্থ সমাজ বঙ্গদেখায় 

কায়স্থগণকে অবমাননা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে দিবস 

বঙ্গ দেশীয় কায়স্থসভার একটী অধিবেশনে আমরা অবগত 

হইয়াছি যে বঙ্গদেশীয় উপবীতধারী সদাচারী সংস্কার যুক্ত দ্বিজ 
কায়স্থগণকে এ আলাহাবাদস্থ ফায়স্থ সমাজ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 

এই সংবাদে আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। সকলেই 
অবগত আছেন যে পপ্রথমে যোগ্যতা লাভ করিলে পরে আশ! 
করিতে পার। যায় ।” বর্তমান কালে কায়স্থগণ যখন দশবিধ 

সংস্কার কিয়! আচারী হইয়া আপনাদিগকে স্বজাতীয় ধর্দে 

স্থাপন করত উন্নত অবস্থা আনয়ন করিতে যোগ্য হইতেছেন, 

তখন ব্াহাঁদিগের উচ্চ আশার ফল অবশ্যই তাহার! প্রাপ্ত হইতে 

সমর্থ হইবেন, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা জাতি- 

সমাজে যথাবিধি সম্মান সর্ধত্র অবশ্তই প্রাপ্ত হইবেন। আচারঘুক্ত 
হইতে পারিলে সমগ্র চতুব্বর্ণ সমাজ তাহাদিগকে যুগপৎ ভয় ও 

সম্মান করিবে । সেই কারণেই আমাদের বিশেষ অন্করোধ 

যে, সকল কায়স্থ মহোদয় শিক্ষা প্রদান অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অধিক- 
তর ফলোদয় হয় জানিয়।, নিজ নিজ দ্ৃষ্টান্তে সমাজের উন্নতি 

সাধনে ব্রতী অবশ্যই হইবেন । শুদ্ধাচারের প্রতি লক্ষ্য অব- 
শ্তই রাখিবেন। যজ্জোপবীত ধারণপূর্বক ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী-জপ 
প্রভৃতি ক্রিয়া ঘারা মন ও আত্মার সদগতি করিবেন । যাহাতে 

“আচারে। বিনয়ো বিদ্যা” প্রভৃতি বিশেষণ বাচক শব্দগুলি 

ষথার্থই কায়স্থ শরীরে এবং বিশেষতঃ কুলীন মহোদয়গণের মধ্যে 
সুচারুরূপে প্রয়োগ হইতে পারে তজ্জন্ত বিশেষ যত্ব করিবেন। 



| ১৩২ ] * 

“সংস্কারযুক্ত” ও "আচার সম্পন্ন” বলিয়৷ যে খথাগুলি প্রচলিত 

আছে তাহা কেবল বাকান্তব্র মাত্র । ? 

সকল প্রকার আচার শৃন্ হইলে কায়স্থ বলিয়া যে টুকু 
মর্যাদ। বঙ্গ সমাজে আছে তাহ! অপসারিত হইবে । বিধবার 

পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক বাদান্থবাদ, বিচার ও মীর্মাংস। 

হইতেছে। কিন্তু কোন বিচারই বুক্তিযুক্ত নহে বাহাতে মান- 
বকে আচার ভ্রষ্ট করে। বিধবা বিবাহ শান্ত্রসদ্ধ হইলেও 

হইতে পারে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিষয় লইয়া 

কায়স্থসমাজে আলোচন। করিতেছেন তাহাদিগের মধো কয়জন 

ব্যক্তির মন সব্ব বিষয়ে উন্নত অবস্থায় সংরক্ষিত, এবং করজনের 

আচার ব্যবহার শান্থান্থ্যারী পত্রিচালিত ? কারস্তের স্বধন্ম 

করজন রক্ষ। করিয়। থাকেন? কয়জন দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত 

হইয়া বর্ণধম্ম বজায় রাখিয়া মতামত প্রকাশ করিতেছেন ? 

সমগ্র পৃথিবীর যবনাচারা জাতিগণ ও ভারতধধায় নাচবর্ণ শদ্র- 

জাতির বর্ণধর্মের সহিত সংক্রব কি? তীাহার। ঘতই উন্নত হউন 

না কেন, াহাদিগের আচার ব্যবহার উচ্চ জাতির ছ্বার। সব্বদাই 

্রণার চক্ষে দুষ্ট হয়। াহাদিগের মতামভ গ্রহণার বলিয়। মনেহয় 
না] । বে সকল কায়স্থ সংস্গতি নহেন তাহার। বৃথ। বাদান্রুবাদ করিয়া 

অমূল্য সময়েন্ন অপবাবহার করত গ্রহে কলহ" প্রবেশ করা ইতে- 

ছেন। আমাদের বিনীত নিবেদন যে ব্রাত্যাচারী কায়স্থ মহো- 

দয়গণ সর্ধপ্রথমে কায়স্থের বর্ণধরন্ম্মে যে সকল আচার পদ্ধতি 

শাস্ত্রে নিণণীত আছে তাহা পালন পূর্বক আপনাকে ব্রহ্মতেজ 
যুক্ত কায়ন্ড বলিয়া উচ্চ বর্ণে প্রতিষ্ঠিত করত বাদান্ুবাদ ও 

বিচারে যোগ্যতা লাভ করিয়া সমাজে কদাচার বর্জন এবং 
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সদাঁচার গ্রহণরূপ" বিশুদ্ব-মত স্থাপন করন। এমতে বর্ণ ধর্ম 
শুদ্ধতা লাভ কথ্ধিবে। আধ্য গৌরব বদ্ধিত হইবে । 

কায়স্থগণের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস নাই বলিলেও 

অত্যুক্তি হয় না। যদিও ছুই একথাঁনি বিশ্বাস যোগ্য গ্রন্ 

কোথাও পাওয়া যার, তাহা যে সকল ব্যজ্জির নিকট আছে 

তাহার! প্রকাশ করিতে অথব1 হস্তান্তর করিতে সম্মত নহেন। 

এই হেতু আমাদের সমাজ অজ্ঞতা বশত এতদূর অবনত হইয়া 

ছিল। আমর! "দত্তযামল” নামক একখানি পু*থি স্বীয় কাঁলীকৃষ 
দত্ত দাদামহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম । এ পুঁথি খানিতে 

নানাপ্রকার পুরাতন এতিহাসিক কথা লিখিত ছিল। তিনি গত 

হইলে এ পু'খিখানির জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই 

নাই । তাহ; আমাদের ছুর্ভাগ্য । দত্তবংশের ইতিহাস যে বৃহৎ দত্ত 

বংশ মালায় আছে তাহাই অবলম্বন করত মদীয় পিতৃদেব দত্ত 

কুলোজ্জ্বল বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর মহাশয় দত্তবংশমাল। নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ জনসাধা- 

রণের হস্তে দিয়াছেন । প্র গ্রন্থে কায়স্থ জাতি যে কতছুর শ্রেষ্ঠ 
এবং তাহারা বর্ণধন্ম্মের কোন স্থান প্রাপ্তির যোগ্য তাহা তিনি 

আুচারুরূপে বাক্ত করিয়াছেন । কায়স্থগণের বঙ্গে আগমনের পর 

দত্তবংশে যে সকল ঘটন! হইয়! গিয়াছে তাহা এ পুস্তকখাঁনিতেই 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এীপুস্তকখানি পাঠ করিলে কায়স্থ জাতি যে 

কখনই শূদ্র নহেন ও তাহার! সংস্কারী ছিলেন এবং তশাহাদিগের 
সংস্কার লাভের যোগাতা৷ আছে তাহা। স্পষ্টই বুঝ! যার । মদীয় 

পৃজ্যপাদ পিতৃদেব যদিও এখন পরিব্রাজক অবস্থায় অবস্থিত 

এবং সমাজের সংশ্রব হইতে নিলিপ্ত আছেন, তথাপি তিনি 
৯১২. 



| ১৩৪ ] - 
বর্তমান' কালে কায়স্থগণের সংস্কার দর্শন কারয়া আশাতীত 

আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। যাহাতে কায়স্থগশের উন্নতি হয় 

ও তাহাদের শৃদ্রাখ্যা যাহাতে একেবারে দৃরীভূত হইতে পারে 
এবং পরিশেষে তাহারা দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দ্বিজাচার 

গ্রহণ করতঃ বর্ণধর্্ম সংরক্ষণে সমর্থ হন, তাহা! কার্যে পরিণত 

করিবার জন্য তাহার জীবনের অধিকাংশ ভাগই ব্যাপৃত হইয়াছে। 

যাট বৎসর ধরিয়া তিনি বঙ্গদেশায় কায়স্থগণকে কায়স্থ বর্ণধন্মন 

বক্ষ! করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিরাছেন। সন ১২৮২ 

সালে তিনি যখন পুণিয়। জেলার অন্তর্গত আরারিয়া সবডিতিসনে 
রাজকন্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন সেই সময়ে তাহার দত্তবংশ- 
মাল গ্রন্থখানি সর্বপ্রথমে যন্্রস্থ হুইয়া পুস্তকাঁকার ধারণ 
পৃর্বক সাঁধারণে প্রচারিত হয়। প্র পুস্তক খানিতে সকল 
কথা বিস্তৃতরূপ লিখিত না থাকায় রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহ- 

ণের কিছু দিবস পরে ১৩০৬ সালে উহার দ্বিতীয় লংস্করণ প্রকাশ 
করেন। ত্রিশ বৎসর পুর্বে যখন কায়স্থ কারিকা গ্রন্থ প্রকা- 
[খত হইভে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে 

শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি এ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্বযতীত 

সংবাদ পত্রের স্তস্তে অনেক সময় অনেক উপদেশ দ্বারা এবং 

নিজের ক্রিয়া ও কর্মের দ্বারা কায্থ সমাজকে উন্নত কৰিবার 

জন্য চেষ্টার ক্রুটী তিনি কখনই করেন নাই। ধাম্মিকপ্রবর 

স্বগঁয় মদনমোহন দত্তের বংশে জন্মগ্রহণ করতঃ ধর্ম জগতে 
অবস্থান করিয়া ধর্মপথ অবলম্বন পূর্বক ধর্ম পালন করাই 
জাবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত দেখাইয়াছেন। ধর্ম, ৰর্ণাশ্রমই হউক 

অথব৷ গার্থিক বা পারমার্থিক হউক, চিরকালই ধর্ম, এবং হিন্দু- 
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ধর্ম সনাতন ভাধে আধ্্য সম্ভানগণের হৃদয়ে ও মনে *অত্যন্ত 

নিগুঢ় ভাবে প্রোথিত থাকায় সমাজের ক্রিয়াগুলি সমস্তই সত্য- 

ধর্ম্মে প্রতিষিত। যে সকল ব্যক্তি এঁ গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা করেন 

তাহারা আর্য্য-সম্তানগণের সম্মান নষ্ট করিতে বসিরাছেন এবং 

সমাজের অহিতকারী। চতুর্ধর্ণ সংস্থাপনরূপ ক্রিয়া! দ্বারা সমাজ 

বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া যে সকল ব্যক্তি উহার 
বিরুদ্ধাচরণ ও প্রতিযোগিতা করিতে-ছন তাহাদিগের হদয়েক 

পাঁরচয় তাহারা জগতের সমক্ষে দিতেছেন এবং সেই সকল ব্যক্তি 

সামাজিক বলিয়! গণ্য হইবার কতদূর যোগ্য তাহ] পাঠকবর্ 
ভাবিয়। দেখিবেন। জ্যোতিষশান্ত্র মতে যে দিবস যে নক্ষত্রে 

ও যে রাশিতে মন্ুুষ্যের জন্ম হয় তাহা অবলম্বন পৃর্বক সেই 
ব্যক্তির গণ ও বর্ণ গ্রহাচার্য্যগণ বিচার করেন। নবজাত 

শিশুগণ উচ্চগণ ও উচ্চ বর্ণ লাভ করিলে স্বভাবতঃ উন্নত অস্ত- 

করণ-যুক্ত হইয়া পৃথিবীর সর্বপ্রকার মাগল্যের কারণ হন। 

নীচগণে ও নীচ বর্ণে জন্ম হইলে কি কিয়! তাহাদ্বিগের নিকট 

হইতে উচ্চ অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাইবে ? সংস্কার ক্রিয়া 
ক্াহাদিগের ক্রিয়। বলিয়া মনে হয় না। যজ্ঞোপবীত তাহা- 

দিগের নিকট স্ুত্রগুচ্ছ মাত্র । যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ 

বর্ণে জন্ম গ্রহণ: করিয়! ধর্ন্দে প্রতিঠিত ব্রাহ্মণাচার ও ব্রহ্গ- 
কায়স্থাচার অবহেল। করেন, তাহারা স্বাভাবিক জন্মগত গণ ও 

বর্ণের দ্বারা মন ও আত্মীকে উন্নত করিতে অসমর্থ হইয়া সমা- 

জের মঙ্গল বিধানের অন্তরায় হন। ভগবানের শ্থ্টিতে ভালমন্দ 

সর্বত্রই বিদ্ধমান। একটীর অভাবে অপরটীর দোষগুণ স্থির করা 

মানবের ক্ষমতাতীত। 
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্স্থ সমাপ্তির পৃর্ব্র বঙগদেশীয় শ্রীচিত্রপ্ুপ্ড দেব সম্ভত এবং 

হু্য্য চন্দ্র বংশোগুব সকল কায়স্থ মহোদয়গণকে পুনরায় নিবেদন 

করি ষে তাহার যেন তাহাদ্বিগের অতি বৃদ্ধ পুর্ব পুর্ব পুরুষ” 
গণের পথান্ুসরণ করিয়া আপনাদিগের জাতিধন্ম সংরক্ষণে 

প্রাণপণে চেষ্টা করিতে ক্রটী না করেন। বৃদ্ধ পূর্ব পুরুষ- 
দিগের গৌরব ও সন্মান রক্ষা করিতে বিরত না হন। মধ্যে 
কয়েক পুরুষ কিঞ্চিৎ আচার ত্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়াই যে বর্ত- 

মান কালে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ব1! করিবেন তীাহাবাও 

আচার ত্রষ্ট থাঁকিবেন এই বাকি রূপ কথা ? যদি পিতাকে কোন 

অন্যায় অথবা! গহিত কার্য্য বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহ! হইলে 
পিতার অনুসরণ করিতে গিয়া পুত্রকেও ঠিক সেইরূপ গহিত 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ইহা কোন শানে লেখে? এই 
সকল কথা যনোষধ্য স্থাপন পূর্বক শ্যায়ের ফকিপুর্ণ বিচারগুলি 
অত্যন্ত সাবধানের সহিত বর্জন করিয়া মহাজনগণের পথ অন্ু- 

সরন করুন । কায়স্থের ধন্ম রুক্ষ! করিয়। দ্শবিধ সংস্কারে 

সংস্কত হন্উটন। শুদ্ধাচারে জীবন যাত্রা! নির্বাহ উদ্দেশ্তে যজ্ঞো- 

পবীত ধারণ পৃর্দক ব্রপতেজ-সম্পন্ন হইয়া আপনার 'ও জগতের 

উপকার সাধন করুন। এ সন্বন্ধে আর কোনরূপ দ্বিধা করিবার 

আবশ্যক নাই। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপগুলি 

কন্গিলে ব্রাঙ্গণগণের উচ্চতম স্থান অধিকার হইবে এবং শুড্র 

সমাঁজ কথাটি কায়স্থের পক্ষে বঙ্গদেশে ব্যবহৃত হইবে না। 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি কাষস্থ মহোদয়গণের সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়! যাহাতে তাহাদিগের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন হইতে 
পারে, তজ্জন্য জগৎপাত। জগদীশ্বরের নিকট কায়যনোবাক্যে 



[ ১৩৭ ] 
প্রার্থনা করি যে* তাহার ক₹পায় অচিরে কায়স্থগণের *শুদ্ধতা 

লাত হউক । কায়স্থ সমাজ শ্রেষ্ঠ জাতির সমাজ বলিয়া পুন- 

রায় জগতে গণ্য হউক । শুদ্রাচারের চিহুমাত্র কায়স্থসমাজ 

হইতে বিলুপ্ত হউক। কায়স্থগণ শাস্ত্র নিদিষ্ট ধর্ম প্রতিপালন 
করুন। বর্ণশেষ্ঠ ধার্মিক ব্রাঙ্গণগণের সহায়তা কায়ন্থগণ 

গ্রহণ করুন্। আমার নিবেদন যে এই পুস্তকখানি কায়স্থগণ 
যত্ন করিয়া সঙ্গে রাখিবেন এবং যে সকল কায়স্থগণ এখন 

পর্য্যস্তও নিদ্রাতিভূত আছেন তাহাদিগকে পাঠ করাইয়া 
তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করাইবেন। কায়স্থ মহোদয়গণ তণাহা- 
দিগের নিজগুণে পুস্তকের দোষ গুণ ক্ষমা করিবেন। 

“বয়মপি যদি দুষ্টং প্রোক্তবস্তঃ প্রমাদাৎ 
তদখিপমপি বৃদ্ধ! শোধয়ন্ত প্রবীণাঃ। 
স্বলতি থল্ কদাচিদ গণ্ঘতো হস্ত পাঁদঃ 

কচিদুপি বদ্ধ বক্তা বক্তি মোহাদ্বিরুদ্ধং ॥ 

গুণিগণ গুশ্ষিতকাব্যে মুগয়তি খলো৷ দোষং ন জাতুগুণং | 

মণিময় মন্দির মধ্যে পশ্ঠতি পিপীলিক। ছিদ্রং ॥ 

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলু তে চ দোঁষং 

পশ্যন্ত নাগমনযন্ত গুণং গুণজ্ঞাঃ | 
আলোকয়স্তি কিল যে চ গুণং ন দৌষং 

তে সাধবঃ পরমমী পরিতোবয়ন্তব ॥” 

তগবানের কপা ব্যতিরেকে কোন কার্য করিতে মন্ুষোক্পন 

সাধ্য কি? তাহার ইচ্ছ। না হইলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন 
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হইতে 'পারে নাও হয়না । সেই ভগবানের ইচ্ছায় কায়স্থ 
জাতির সামাজিক অবস্থা যখন পুনরুদ্ধার হইবার উপক্রম 

হইয়াছে তখন তাহারই ম্মরণাপত্ন হইয়া বঙ্গাব্া ১৩১৬ সালে 
এই ক্ষুদ্র ব্রঙ্গকায়স্থ গ্রন্থথানি বালিসমাজান্তর্গত হাটখোল। 

দত্ত বংশীয় শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বন্ম! কর্তৃক বঙ্গদেশীয় কায়ন্থ- 

গণের স্বজাতিয় ধর্ম সংরক্ষণের জন্য লিখিত হইল । 

যং ব্রহ্ধা বরুণেন্ত্ররদ্রমরুতঃ স্বন্বস্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ 

বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়স্তি যং সামগাঃ। 

ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনস। পশ্যস্তি যং যোগিনো! 

যস্যান্তং ম বিছুঃ স্ুুরাস্থরগণ। দেবায় তন্মৈ নমঃ ॥ 

সমাপ্ডোয়ং গ্রন্থঃ 



, ক পরিশিষ্ট । 
নিন লিখিত গ্রন্থ গুলির সাহায্যে ব্রহ্গ- 

কায়স্থ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে । : 
বেদ চতুষুয় 

উপনিষত, ছান্দোগ্য প্রস্ভৃতি 

রামায়ণ 

মহাভারত 

জীমস্তগবগীত। 

শ্রীততাগবত 

পদ্মপুরাণ 

হচ্দে পুরাণ 
ভবিষ্য পুরাণ 

গরুভ় পুরাণ 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ 

বৃহন্ধন্ম পুরাণ 
বিষণ পুরাণ 
অষ্টাদশ ধর্মশাস্ত্র (প্রাচীন স্মৃতি) 

মন সংহিতা! 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা 

বিষুঃ সংহিতা 

বৃহৎ পরাশর সংহিতা 

ব্যোম সংহিতা 

মহাকাল সংহিতা 

বর্ণ-সংবিদ্ তন্ত্র 
বিজ্ঞান ভন্ত্র 

মেরু তন্ত্র 

বহদেগীতম 

অষ্টাবিংশতি তত্ব 

সর্ব সৎকর্ম পদ্ধতি 

সতক্রিয়া সার দীপিকা 
মিতাক্ষরা 

বীরমিত্রোদয় 

বিজ্ঞানেশ্বর 

মুচ্ছকটিক 

মুদ্রারাক্ষস 

কথ। সরিৎসাগর 

বাজ তরঙ্গিনী 

আইনী আকবরী 
বিশ্বকোষ 

অমরকোষ 

শবা কল্প দ্রম 
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বল্লাল চরিত 

শ্্রকমলাকর 

কর্ণাট রাজ্জী 
রামজয় কৃতপঞ্জি 

শিলালিপি 

দত্ত যামল 

কায়স্থ ঘটক কারিক। 

কায়স্থ কুলাচার্য্য কারিকা 

গ্রুবানন্দ লিখিত কারিকা! 

কবিভট্ট শালীবাহন কৃত গ্রন্থ 
ক্ষিতীশ বংশ চরিতাবলী 

কায়স্থ মূলপুরুষ জাতিনির্ণয় 
কায়স্থ কুলদর্পণ 

কায়স্থ ধর্শ নিরূপণ 

কায়স্থ ধর্ম নির্ণয় 

কায়স্থ কোস্বত 
185250)8, 26101201955 

ঘটক লিখিত একযায়ি 

কায়স্থ বংশাবলী 

(92)0081) ০৫101) ) বঙ্গদেণীয় কায়স্থ সভার বিবরণী 

১1)/2179, ০1010 2101275 13১21925012 10210970” 

বৃহত্দত্ত বংশাল! 

দতবংশ মালা « 

কায়স্থ তবান্ুধ 

আর্য্য কায়স্থ দীপিকা 

কায়স্থের বর্ণ নির্ণর 

ঢাকুর 
কায়স্থোপনয়ণ 

কায়স্থ কুস্থ্মাঞ্জলী 
বঙ্গে সমাজিকতা৷ 

ছুর্গামঙ্গল 

জাতি বিজ্ঞান 

আনুষ্ঠানিক কারস্থ সভার 

প্রকাশিত নিয়মাবলী 

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার 

কায়স্থ পত্তর্িক! 

কায়স্থ সংহিতা 

আধা কাযস্থ প্রতিভা 

কায়স্থ তত্ব 

1017. 19519001819] 11108751২99920109 
€56170791 0111)1101)917779 06592001105, 
1. 1২. ০, 100665 4410010776 10019? 
[771)091),5 781919, 06189709 761১0: 



, খ পরিশিফ। 
দত যামল গ্রন্থ হইতে দত্তবংশাঁবলী যতদূর সংগ্রহ করিতে 

পারা গিয়াছে তাহ। এই স্থানে প্রদত্ত হইল। 

১। 

| 

৩ | 

৪ । 

৫ | 

| 

ণ। 

৮৮ 

ক । 

৯৬ । 

১১ । 

১২। 

১৩। 

৯৪ । 

১৬ | 

১৭। 

১৮ 

৯৯ | 

১ | 

বিষুঃ 
ব্রহ্গা 

চিত্রেগুপ্ত 

বিশ্বভান্ু 

বিবশ্বান 

বান 

আরদান 

অংশুমান 

দীর্ঘবাহু 

লঘুবাছ 

পৃথু 

সত্যবান 

চ্প 

চিল্র 

জাতিমস্ত 

প্রদীপ 

বজ্তনাভ 

বৃহদশ্ব 
অন্ 

উশীনর 

দীপ 

২২ 1 

২৩। 

২৪। 

২৫। 

২৬ | 

২৭। 

১ 

২৯। 

৩০ । 

৩১। 

৩২ । 

৩৩ । 

৩৪ | 

৩৫ | 

৩৬ | 

৩৭ । 

৩৮ । 

৩৯ । 

৪১ । 

৪২। 

টিল্রসেন 

চৈত্ররথ 

চিত্রভানু 

চিত্রশিথণ্ডী 

লোম 

মহাশাল 
মহামন! 
চক্র 

অবস্ত 

স্থমন। 

প্রতীচি 

শঙ্কু 

ত্রিশঙ্কু 

দেবরাজ 

স্থদেব 

ভুদেব 

হরিত 

চঞ্চ 

বিজয় 

প্রসেন 



৪৩। 

৪৪1 

9৫1 

৪৬ | 

৪৭ 

৪৮ 

৪০ । 

৫০ | 
৫১ । 
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৫৩ । 

৫৪ । 

৫৫ । 
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৫৭ । 

৫৮ | 

৫০ | 

৩০ | 

২৯ | 

২ । 

৬৩ | 

৬৪ । 

৫ | 

৬গ | 

চারুপদ 

সংযাতি 

যযাতি 

অহংযাঁতি 

প্রবীর 
প্রচিন্বান 

স্লখদেব 

অন্যুদেব 

স্থমতি 

ইন্দ্র 

অরুণ 

বেন 

বা 

বীরবাহু 

ভদ্রবানু 

রুদ্রবাহু 

বিশ্ববাহু 

সভানর 

প্রতীক 

অংশু 

তু 

স্বুথ 

প্রচেতা 

খট্রাঙ্গ 
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৬৭ | 

৬৮ । 

সত্যশ্রব। 
উুশ্রব! 
মহামতি 

স্থুতপ! 
অস্মক 
বলীক 

জয়দ্রথ 

ভরত 



৯৯ | 

৯২. | 

৪৯৩ | 

৯৪ | 

৫ | 

ষ্প | 

০১৮ | 

টি ৪৯ | 

১৬০৭ 

৯৬১] 

১৬২ । 

১৯০৪ | 

১৬৫ | 

৯০৬০ | 

১০৭ । 

১০৮ । 

১০০১ | 

১১০ | 

৯১৯১৯ | 

৯১২ । 

৯৯৩ । 

১১৪ । 

ভতরদ্াজ 

অঙ্গিরা 
বৃহস্পতি 

ব্বহদল 

ব্রাষচজ্ 

হল্রিশ্চন্্ 

সর্বকাম 

অগ্সিবর্ণ 

স্বর্ণ সেন 
হিরণ্যনাভ 
খ্ছ 

ক্দ্দাসন 

গ[শসেন 

মিথুন 

বীরভদ্র 

অতিবাহু 

বীরবাহু 
হরিবাহ 

হর্ষ 
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| পপ সত 

উস 

১১৫ | 

১১৬ । 

১১৯৭ । 

১৯৮ । 

১১৯ ॥ 

১২৩ । 

১২১। 

১২২ । 

১২৩। 

১২৪ । 

২৫ | 

৯২৬ । 

১২৭ । 

১২৮। 

১২৯ । 

৯৩৬ | 

পুলক 
অস্তাচল 

নীলান্বর 
ধীসেন 

ধীমান 

মতিমান 

সগর 
সিন্ধু 

বত্ববর্্ম 

বত্বাকর 

নিত্য 

ইন্দু 
অগস্ত্য 

অগ্রনিদেব 

ছুববাশ! 

নহুষ 

বশিক্গ 

আপব 

ঞ্তু 

হযমিভূজ 

দেব 

মহাদেব 

ঞ্রুব 



১৩৯। বিশ্ব 
১৪০! সুর্য্য 

১৪১। বলি 

১৪২। আদিত্য 

১৪৩। মঙ্গল 

১৪৪1 বরুণ 

১৪৫ শশাঙ্ক 

১৪৬1 নর 
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১৪৭। 

৯৪৮ । 

১৪৯। 

১৫০ | 

১৫১। 

১৫২ । 

সোম 
দত্ত . 

সদর 

অগ্রিদত্ত 

শিবদত্ত 

পুরুযোত্তম (ইনি বঙ্গে 

আগমন করেন।) 

বঙ্গাগত দত্তদিগের বংশাবলী দভ্তবংশমালা গ্রন্থে 

যাহা দত্তদ্িগের নিকটে বঙ্গে পুরুষানুক্র মে 

সংরক্ষিত হইয়! আসিতেছে । 
১। পুরুষোক্তম 

২। গোবদ্ধন 
৩। নীলাম্বর 
৪। গোবিন্দ 
৫। দিবাকর 
৬। মহীপতি 
৭। বিনায়ক 
৮ নারায়ণ 

৯। গদাধর 

১০। কান 

১১। মুরারি 
১২। তেকড়ি 
১৩। বত্বাকর 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮ । 

১৯ । 

২০ । 

২১৯। 

২২ । 

২৩। 

২৪ । 

২৫। 

২৬ | 

কামদেব 

কষ্গানন 

কন্দ্প 
গোবিন্দ শরণ 
বানেশখর 

রামচল্থ 

কৃষওচন্ 
মদনমোহন 
রামতন্থু 

বাজবল্লভ 

আনন্দ চ্জ 

কেদার নাথ 

ললিতাপ্রসাদ 



' গর পরিশিষ্ট। 

শ্রীমন্নারায়ণ স্বামীকৃত সারগ্রাহী বৈষ্ণব 

মহিমাষটকং । 

ও ততৎসৎ । 

শক্তীশো ভগবান্ পরাবরগতো ব্রহ্গাক্সরূপঃ স্বফং 

রূপং তম্য বিশেষবিগ্রহগতং সংব্যেমধালি স্থিতং | 

কনকপ্রভাটাকা । ৩৬ নমো নারায়ণুঃয় । নারায়ণং নমস্কৃত্য 

ওরুং নারারণং তথ । প্রণায়তে ময় টীকা নায়েয়ং কনক প্রভা ॥ 

গাঙ্গসৈকতকে গ্রামে গোৌড়ে খোপজ্ীনঃ সুধীঃ। পুরুষোক্তম 
সেবায়ামান্তে বিষুঃজ্জনপ্রিয়ঃ ॥ তত্প্রসাঁদাদহং সর্ববেদাস্তসার 

সেবয়া। গৃহং ত্যক্ত1 হরিদ্বারে বসামি জাহবীতটে ॥ সব্ব 

শক্তীনামীশ্বরো। ভগবান্ চিদচিচ্ছক্তিসম্ভৃতে। সবৈ্বর্ধ্যপুর্ণন্বাত্তগ- 
বতঃ সর্কেশ্বরত্বং |, পরাস্যশক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবল ক্রিয়াচ ইত্যাদি শ্রুতিত্যঃ | সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম 
নেহ নানান্তিকিঞ্চন ইতি শ্রতিবাক্যবীত্যা তস্যৈব পরাবর 

সর্ব শক্তির ঈশ্বর পরাবরগত ব্রহ্গাত্মরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ । 
সন্ব্যোমধামস্থিত বিশেষ বিগ্রহ গত তাহার নিত্যরূপ। স্বতক্ত 

সহিত নিত্যলীল। গত তাহার বৈভব | তাহার কূপালেশ লাভ 

১৩ 



[ ১৪৬ ] 

সললীলাবিভবং স্বতক্তসহিতং দৃষ্ট1 কৃপালেশতঃ 
সার গ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥১ 

সত্বং ঘদ্ধিমলঞ্চ চিন্ময়গুণং মুক্তং রজস্তামসৈঃ 

তছিষ্ঠোঃ পদমেব মায়িকসতঃ পরং বিদিত্বা মহৎ। 

গতত্ং শ্বয়ং ব্রহ্গাত্রূপত্বঞ্চ । দিব্যে পুরে হোষ সংব্যোস্ব্যাত্মা 

গ্রতিঠিত ইতি, তছুরঃগায়স্য কৃষণঃ পরমং পদমবভাতি 

ভূরীতিচ শ্রবণাৎ বিষ্জোঃ পরমং পদং পরব্যোমাধ্যং নির্ণীতমন্তি। 

তদেব ততরুপয়৷ দ্রষ্টব্যং যথ। নায়মাস্্া গ্রবচনেন লভ্যে। ন মেয় 

ন বনুন। শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃথুতে তেন লত্যোস্তস্যৈষ আত্মা 

রণুতে তন্ুং স্বামিতি। সারগ্রাহিজনাঃ তদর্শনেন জয়ন্তি। 

তে তু জগতাং সর্বার্থসিদ্ধিপরদী চরমানন্দপ্রদা ইত্যর্থঃ। 

তে জগভাং গুরব ইতি ॥ ১ 

ন চন্ফুষ। গরহাতে নাপি বাচা নান্যৈদে বৈস্তপসা কর্ণ বা। 

জ্ঞনপ্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্বস্ততস্ততং পশ্যতে নিফলং ধ্যায়মীনং। 

প্রাক্কতচক্ষুষ। প্রাকতবাচ। ৷ ভগবদিতান্যদেবৈঃ। কর্মজ্ঞানাঙ্গ 

ভূততপস। ৷ জ্ঞানস্যপ্রসাদদ এব তক্তিত্তয়া বিশুদ্ধসত্বঃ সন্ 

রজস্তমে। মুক্তং সন্থং বিশুদ্বপহং। তদের বিষ্াঃ পদং। কঠে। 

করতঃ সারগ্রাহীজন্গণ সর্বার্থ সিদ্ধিদাতান্বূপে জগতে 

জয়যুক্ত হউন । ১ 

রজ তম হইতে মুক্ত চিন্ময় বিমল গুণই সত্ব গুপ। তাহাই 

বিষুপদ। তাহাকে মায়িক সত্বা হইতে পরম শ্রেষ্ঠ জানিয়। 
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শগাত্বাঁ ভেদ মতঃ পরং চিদচিতোঃ যনির্করবিশেষভ্রম' 

সার গ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্বার্ঘসিদ্ধিপ্রদাঃ॥ ২ 

বিজ্ঞান সারথিযস্ত মনঃ প্ররগ্রহবান্নরঃ। সোহধ্বনঃ পারমাপ্মোতি 

তদ্দিষ্টোঃ পরমং পদমিতি | চিদচিছস্ত তত্রেব। ইক্ত্িয়েত্যঃ 

পরা হার্থা অর্থেভ্যশ্চ পরুং মনঃ | মনসম্চ পরাবুদ্ধিবুদ্েরাস্মা 

মহান্পরঃ ॥ মহতঃ পরমব্যজ্মবা শত পুরুষঃ পরঃ | পুরুষান্ন 

পরং কিঞ্চিৎ স! কান্ঠ। স। পরাগতিঃ ॥ এয সর্বেধু ভূতেষু গুড়া 
ন প্রকাশতে। তৃশ্ততে ত্বগ্রয়। বুদ্ধ হুক্য়া হুঙ্ম দর্শিভিঃ। 

শুদ্পত্জ্ঞানেন নিবিশেষ ভ্রমনিবৃত্তিঃ স্যাৎ। যথা মুণ্ডকে। 

ন তত্র হূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেম! বিহ্্যাতে। ভাস্তি 

কুতোয়মগ্রিঃ। তমেবভাস্তমন্ভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমৈিদং 

বিভাতি। তদ্ধাম ৈচিত্রাজ্জগদ্বৈচিত্র্যাদিকং । মায়িকবিশ্বস্য 
্রঙ্গাত্মনব্বাৎ সত্যন্থং যথ! ব্রন্ৈবেদং অমূতং ব্রনোবেদং বিশ্বমিদং 
বনিষ্ঠং। তথাপি তদ্ধায়োঃ মায়িকবিশ্বতঃ পরত্বং। যথাতত্রৈ ব। 

হিরখ্য়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিফলং। তচ্ছুত্রং জ্যোতিষাং 

জ্যোতিস্তদদা স্রবিদে। বিদুঃ । তজজ্ঞানেন শ্ুদ্ধিঃ যথা তত্রৈব । 
ভিগ্ভতে জদয় গহিশ্ছিগ্তান্তে সর্বসংশয়াঃ | ক্ষীয়ন্তে চাসা কন্মাণি 

তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাবর ইতি ॥ ২ 

এবং চিৎ ও অচিৎ এই ছুইয়ের বিশেষগত ভেদ জানিরা 

সর্দার্থ সিদ্ধিগ্রদ সারগ্রাহী তক্তজন জর়যুক্ত হউন। এই ভে 
তন্ব তর্ক দ্বার। জানিতে গিয়া মায়াবাদীদিগের নির্রিশেষ ভ্রম 

উদ্দয় হয়। ২ 
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জীবঃ বহিগতম্ফ,লিঙ্গদদৃশাস্তচ্ছক্তিীতাইবলাঃ 
২কারুন্যবিলাসশক্তিবিভবাস্তংসাম্যলাভাদিবু। 
দরমুখ্যবিপাকশোধনপরা মাঁষেতি না 

সাবগ্রাহিজনাঃ জযন্তি জগতাং 

৫ ্ 

মৃণ্ড। এষোযুবাজ্ম। চেতসা বেদিতবাঃ। সন্টোন লভা- 

স্তপস! হেষ আম্ম। সম্যগজ্ঞানেন ব্রঙ্গচর্যোন নিভাং। অস্তঃ 

শরীরে জোতিম্্য়ো হি শুভ্রো যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষাণ্দোষাঃ | 

কিং তৎস্বরূপং। তত্রৈব। তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাব্কাৎ 

বিশ্কংলিঙ্গাঃ সহত্রশঃ প্রভবস্তি স্বরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ 

সৌমাভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিষস্তি। তেষাং স্ঠিতিস্তত্রৈব। 
দ্বাস্তুপর্ণ। সযুজ। সখায়! সমানং বুক্ষঃ পরিষস্বজাতে । তয়োরন্যঃ 

পিগলং স্বাছত্যনশন্নন্যোহতিচাকণীতি। সমানে বৃক্ষে পুগষো 

নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহামানঃ | জুষ্টং যদা পশ্যতি হান্য- 
মীশং অন্য মহিযানমেতিবাতশোকঃ | যদ! পশ্যঃ পশ্যতে 

রুক্সবর্ণং কর্তান্মীশং পুক্তষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্য- 

পাপে বিধৃয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যযুপেতি ইতাদি। মায়ায়াস্ত- 
দৈমৃখ্যদোষশোধকতাং দর্শযতি তত্রৈব। কমান যঃ কাময়তে 

মনামানঃ স কামভির্ভায়তে তত্র তত্র। পর্বযাপ্তকামস্য 

কতান্মনস্তু ইহৈব সর্বে প্রবিলয়স্তি কাম! ইতি ॥ ৩ 

জীব সমূস্থ বহ্িগত স্ফ্লঙ্গ সদৃশ । ভাহাদের আকার 
সদৃশ ক্ষুদ্ধ বলের সহিত ভগবচ্ছক্তি হইতে জাত। ভগবানের 

কারুণ্য বিলাস শক্তি বিভব। ভগবানের সহিত তাহাদের 
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সর্বেবশে দুর্টভাবশোধিতধিয়ে। দেবাস্তরে ম$ঠনদাঃ 

সর্দ্বেহন্যে তদধানসেবকতষ়। দিব্যন্তি বিশ্বোহধুনা | 

কঠে। যা প্রাণেন সন্ভবত্যদিতিদেবিভাময়ী । গুহাং 

প্রধশাতিষ্ঠতীং স! ভুভেভি বাজায়তে । এতদ্বৈতৎ্ষ। একে। 

বশা সব্বভূতান্তরাম্ম। একং রূপং বহুধ। যঃ করোতি। তমাস্মস্থং 

যেং্ত পশ্যন্তি ধারাস্তেযাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাং। নিতোব 
শ্চেতমানাং একো! বহুনাং যে। বিদধাতি 

কামান্। ভয়ারসাগ্নিন্তপতি ভয়ান্তপতি হূর্য্যঃ। তয়াদিন্দ্রশ্চ 

ঝুরুণ্চ ঘৃত্রাধাবতি পঞ্চমঃ | এীভরেয়ে। তমশনয়ো পিপাসে 
অব্রতায়। বাভ্ামভিগ্রজানীহি ইতি । সতে অব্রবীদেতাস্বেৰ 

বাং সহাম্ব। তভঙ্জাযোতামৃভাগিন্টৌ করোমীতি। তম্মাছ 
ঘটোকটোণ দেবতায়ৈ হবিগৃহাতে । ভাগিন্যাবেবাস্যামশনায়ে 

পিপাণে ভবতঃ ॥ তৈত্তিরীর়ে । সর্ষমেইশ্মৈ দেব। বলিমাবহস্তি | 
যতে। ব। ইমাঁনি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাঁতানি জীবন্তি যং 

ভোগলাভ্ত সমান। জীবগণের ভগবত বৈমুখা বিপাক শোধন 

পর মায়শক্তি, ইহ। জ্ঞাত হুইম়। জীবগণ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ 

করেন। এই জ্বীবতত্রকে অবগত হইয়! সব্বার্থ সিদ্ধি প্রদসার- 

গ্রাহীজন জগতে জয়যুক্ত হন ॥ ৩ 

সর্বেশ্বর কৃষেঃ দৃঢ় ভক্তি শোধিত বুদ্ধির সহিত অন্য দেবতাব 
যথাযোগ্য সন্মান করেন। অন্য সমস্ত দেবতাকে ককের 

অধীন সেবক বলিয়। জানেন। সেই সমস্ত দেবত। নিজ নিজ 

অধিকারে সম্প্রতি বিরাজমান আছেন এবং কাল উপস্থিত 



১৫০ 0 রী 
লীয়ন্তে সময়ে তদীহিতবলাদেবং বিদি্বা ধ্রুবং 

সারগ্রাহিজনাঃ জযন্তি জগতাং সর্বার্থসিদ্ধি প্রদাঃ ॥৪ 

বেদার্থো দ্ধরণে স্যুক্তিকুশলাঃ সদ্বাক্যসম্মানদাঃ 

ত্যক্ত। দূষিত মানমেব সকলং প্রত্যক্ষসিদ্ধাদিকং । 

প্রয়স্ত্যতিসংবিশন্তি। একেশ্বরে ভম্মিন দৃটভাবফলং যথা 
শ্বেতাশ্বতরে | ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মনা বীশতে 

দেব একঃ। তস্যাভিধানাগ্ভোজনাৎ্ তত্বঃভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে 

বিশ্বমায়। নিবৃত্তিঃ । তত্রেবেক দেবনিষ্ঠা। যো দেবানামধিপো 

য্মি'ললোক] অধিশ্রিতাঃ। য ঈশে দ্বিপদচতুষ্পদঃ কম্মৈ দেবায় 

হবিষ। বিধেম। একেশস্য স্বরূপং তত্রৈব। সর্বাদিশ উদ্ধমধশ্চ 

তির্ধযক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রজতে যদ্বদনতণন্। এবং সদেবো৷ ভগবান্ 

বরেণো। যোনি স্বাভাবাদধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪ 

তস্য বা এতস্ক মহতোভূতস্য নিঃশঙ্কিত মেতছ্দগেদ ইত্যাদি । 

যুণ্ডকে। দ্বে বিদ্কে বেদ্রিতব্যে ইতি হন্ম যদ্বঙ্ধ বিদে। 
বদত্তি পর দেবাপবাচ। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধি- 

গম্যতে ৷ ছান্দোগ্যে সনতকুমার নারপ সন্বাদে। যত্র নান্ৎ 

পতি নান্যৎ শৃণোতি নান্দ্বিজানাতি সভূমা,। অথ যত্রান্যৎ 

হইলে কৃষেঃ লয় প্রাপ্ত হইবেন। কৃষ্ণের অনুগ্রহই অন্যদ্দেবতা 
গণের বল ইহা জানিয়া সর্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ সারগ্রাহী ভক্তগণ 

জগতে জন্ন যুক্ত হইয়। থাকেন ॥ ৪ 

যুক্তি দাতা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য উদ্ধার করিয়া 

থাকেন। সাধু গুরুগণ যে উপদেশ দিয়। থাকেন তাহার 
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গীতাভাগবতা দিপুজনপরাঃ নিত্য সতাং সঙ্গযু 
সারগ্রাহিক্মনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্ববার্থসিদ্ধিপ্রদাঃ ॥৫ 

পশ্ঠতি অন্চ্ছণোত্যগ্তদ্বিজানাতি তদল্লং। যে! বৈ ভূম! 
তদমূতঘথযদল্পং তনার্ভাং। প্রতাক্ষার্দি প্রমাণানাং অল্প 

সাধনত্বং। তন্ত্ৌপনিষদ্ং পুরুযং পৃচ্ছামীত্যাদৌ বেদেষু 
ভূমান্বেন আত্মা এব জিজ্ঞান্তঃ | ছান্দোগ্যে। আত্মবেদং সর্বব- 
মিতি। সবা এষ এবং পশ্তন এবং মন্বান এবং বিজানন্ 

আত্মরতিরাস্মযক্রীড় আয্মমিখুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড, 
তধতি। সদ্বাক্য সম্মানদাঃ। সখ সম্প্রদায় গুরু বাক্যা- 

মুসারেণ বেদার্থোদ্ধরণে যতত্তে। যুণগকে। তম্মাদাত্মজ্ঞং 

হার্চয়ে ভূতিকামঃ। পুনশ্ছান্দোগ্যে । ্ ঠামাচ্ছবলং প্রপদ্যে 

শবলাচ্ছামং প্রপগ্তে অশ্ব ইব রোমাণি বিধুয়পাপং চন্ত্র- 
ইব রাহোমুখাঙ প্রমুচ্য ধৃত্বা শরীর মকৃতং কৃতাত্বা ব্রন্ধ- 
লোকমভিসম্ভবামি ইত্যভিসস্তবামি। অত্র শ্ঠামশবলাদি 
প্রপত্তিরেব পুরাণাদিষু বণ্যতে । শ্রীগীতা শ্রীভাগবত শ্রীপদ্ম 

পুরাণার্দিকং সারগ্রাহিজনাঃ পুজয়ন্তীতি স্বকর্তব্যং চিন্ত- 

নীয়ং ॥৫ 

সম্মান করেন। প্রতাক্ষ অন্ুমানাদিসিদ্ধ জড়দৃষিত অসৎ 

প্রমাণ পরিত্যাগ করেন। যে হেতু জড়প্রমাণ সমূহ 

চিদ্বিষয়ে কার্য্য করিতে পারে না। অপ্রাকত ভগবল্লীলা ও 
উপদেশ পূর্ণ শ্ীতগবদগীতা শ্রীষাগবত প্রভৃতি বৈদিক 

শান্ত্রের পুজা করেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্ত সঙ্গ তাহারা 
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ভেদাভেদমতান্ববুদ্ধিরহিতাস্তক্ম্পৃহঠবিহীনাঃ 
দ্বৈতাদ্বৈতবিরোধভগ্তনধিযশ্চিচ্ছক্তিমদ্ধ মণি | 

শ্বেতাশ্বতরে । কিংকারণং ব্র্ম কুতক্টজাতাঃ জীবাম 

কেন কচ প্রতিঠিতাঃ । অধিঠিতাঃ কেন স্সখেভবরেবু বর্তীমহে 

ব্রত্ধবিদে! বাবস্তাম্॥ কাঁলঃ স্বভাবে। নিয়তির্বদৃচ্ছা ভূতানি 
যোনিঃ পুরুষ ইতি টিন্ত্যা। সংযোগ এফাং নত্রাআ্সভাবাদা- 

আাপ্যনীশঃ স্ুখছুঃখহেতেঃ ॥ তে ধ্যান যোগাভগত। অপশন 

দেবাস্মশক্তিং স্বগুণৈনিগুঢ়াং। যঃ করণানি নিখিলানি তানি 
কালাম্বযুজান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥  পাদোন্ত বিশ্ব! ভুতানি 

ব্রিপাদস্যান্ৃতং দ্বিবি। নতম্য কার্য্যং করণঞ্চ বি্ধতে নতৎ- 

সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে। পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রায়তে 
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ। ঈশতে ঈশীনিতিঃ পরম 

শক্তিভিরিতি তস্ত নিত্যবিশেষাৎ। মার়ান্ত প্রক্কীতিং বিদ্যা" 

ন্নায়িনন্ত মহেশ্বরং ইতি। সব্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহত্তে অম্মিন্ 
হংস। ভ্রাম্যতে ব্রঙ্গচক্রে । পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব। 

জু্যতে ন্তেনামুততহমেতি । জীবেশ্বরয়োরেদাভেদামতবাদান্বত্বং 

দ্বৈতাদৈভবিরোধঞ্চ পরিহ্ৃত্য অচিন্তযশক্তি যদ্ব্খতন্বে সর্বং 

করেন না। এইরূপ সর্ধার্থ পিদ্ধিপ্রদ সারগ্রাহী মহাত্মাগণ 

জগতে জর যুক্ত হইয়৷ থাকেন ॥৫ 

কেবল তেদবাদ ও কেবল অভেদ বাদ দুইটি তক্ণন্ধ 

বুদ্ধি। তাহাতে রহিত হইয়। তকুম্পুহা পরিত্যাগ করেন । 

দৈত ও অদ্বৈত দুইটী মত বিরোধ নিষ্পত্তি করিবার অভি- 
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চিন্তাতীতপ্রেশশক্তিবিষয়ে সর্ববং হি সত্যং*ম্বতঃ 
সারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্ত জগতাং সর্বার্থসিদ্ধি প্রদাঃ। 

ৈরাগ্যেপি বিরাগবুদ্ধিসহিতা। রাগে বিরাগাশ্রিতাঃ 

সন্দেশ।িতভাবশুদ্ধমণসো মোক্ষেপি বীতস্প হাঃ । 

৬ 

স্বতাবতঃ সতাং ভবভীতি জ্ঞানেন প্রেরিভারং পৃথগাক্মানং 

তুতাংমৃত হমেভীতি বেদসম্মতিঃ। অত্র মতবাদ তর্ক 
প নিরন্তং। যথ। কঠে। ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এব সুবি- 

র বছুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্তপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি 

অনীয়ান্ হতক মণুপ্রমাণাৎ। নৈষা তকেরনে মতিরাপনেয়া 

প্রাক্তন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠা। যন্তরমাপঃ সত্য ধৃতিব'তাসি 

তাহং নোতুয়ান্নচিফেতঃ প্ররেষ্ঠা ॥৬ 

ছান্দোগ্যে। তদ্ৈতত্ব্ধা প্রজ্গাপতয়ে উবাচ। প্রজাপতি 

মনবে। অন্ুঃ প্রজাভাঃ। আচার্য্যকুলাদেদমধীত্য যথ। বিধানং 
গুরো কর্মীতিশেষেণাতিসমাবৃত্য কুটন্বে শুদ্ধদেশে স্বাধ্যায় 

মধীয়ানো ধাশ্মসিকান বিদধৎ আত্মনি সর্কেক্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য 
অহিংসন সর্ব ভূতানি অন্তত্র তীর্থেত্যঃ সখন্বেবং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং 

ব্রক্গলোকমভিসম্প্গ্ভতে ন চ পুনরাবর্ততে নচ পুনরাবর্ভতে | 

অত্র বৈরাগ্যে বিরাগঃ দর্শিতঃ | বৃহদারণ্যকে | যেনাহং নামৃতাস্যাং 

মপ্র! 

লাষে চিচ্ছক্তি মদৃত্রদ্দে সকলই সত্য ইহ] বুঝিয়! সর্ধার্থসিদ্ধি 

প্রদ সারগ্রাহীগণ জগতে জয় যুক্ত হন ॥৬ 
চিদ্রাগ দ্বার। বিষয় বৈরাঁগো বিরাগ বুদ্ধিযুক্ত । জড় বিষয় 

রাগে বিরাগযুক্ত । সর্বেশ্বর কষে অপিতভাব দ্বার! শুদ্ধ চিত্ত। 
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হিত্বা দেহগতং কুবুদ্ধিজমলং সন্বন্ধতত্বোঁজ্ছবলাঃ 
লারগ্রাহিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সর্বার্ধসিদ্ধিগ্রদা21৭। 

কিমহং তেন কুর্ধ্যাং । তছুত্তরং । সহোবাঁচ নব অরে পত্যুঃকামায় 

ইত্যারভ্য নব! অরে সর্বস্ত কামায় সর্ব প্রিয়ং তবত্যাত্মনস্ত, 
কামায় সর্ধং প্রিয়ং তবত্াম্ত্রা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যে 

নিদিধাসিতব্যো মৈত্রেয়ি আত্মনে। ব! অরে দর্শনেন শ্রবণেন 

মতা বিজ্ঞানে বেদং সর্ধং বিদ্িতং । অত বাগে বিরাগে। দর্শিতঃ | 

সর্বাস্বার্পণমেব দর্শিতমন্তি ঈশাবাক্যে। ঈশাবাস্যমিদং সর্ধং 
যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যসিঙ্ধনং 1” 
মোক্ষে স্পহাহীনতা তৈত্তিরীয়ে । রসে। ই সঃ রসং হোবায়ং 
লন্ধানন্দী তবতি । আনন্দো ব্রন্মেতি ব্যঙ্জানাৎ। সৈষা ভার্সবী 
বারুণী বিগ্ভ। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিত । এতেন নির্ভেদ লক্ষণ 
মোক্ষে,পি নিরন্তঃ। সন্বন্ধততজ্ঞানেন দেহাত্মবুদ্ধিজাতমলং 

তাজস্তীতি। যদ্বাত্মতত্বেনতু ব্রহ্মতত্বং দীপাপমেনেহযুক্তঃ প্রপশোধ। 

অজং গ্রবং সর্বতত্ৈবি শুদ্ধংজ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ। 
তমক্রতুং পশ্যতিবীতশোকা ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং। 

তদ্ঘথা। ও ব্রন্মবিদাপ্পোতি পরং। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রঙ্গ যে! 

বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমেব্যোমন্। সো শুতে সর্ধান, কামান 
সহ ব্রহ্গণা বিপশ্টিতেতি । জীবেশ মায়াসন্বন্ধজ্ঞানমেব সম্বন্ধ 

তত্বং তেন উজ্জ্বল1ঃ সম্পন্নাঃ ইতি ॥ ৭ 

মোক্ষেও বিগত স্পহ। জড়দেহগত বুদ্ধি মনকে দুরে পরিত্যাগ 

করেন। সন্বন্ধ জ্ঞানে উজ্জ্বল বুদ্ধি সারগ্রাভীগণ সর্ধলোকের 

সর্বার্থ সিদ্ধি প্রদান পূর্বক জয়যুক্ত হইয়। থাকেন ॥ ৭ 
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ক্ষান্তাঃ দৈন্যদয়াদিভূষণযুতাঃ প্রেমাশ্রুকম্পান্বিতা 
ব্যাগ্রাঃ স্বোন্নতিসাধনে হরিকথা শ্রুত্যাদিরাগোৎসবাঠ 

বেদতাৎপর্য্যাতিজ্ঞসারগ্রাহিশিক্ষা তৈতিরীয়ে । সত্যং 

বদা। ধর্পঞচর। ম্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ্দ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনং 

আহত্য প্রজাতস্তং ব্যবচ্ছে্সীঃ। কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ভূত্যে 
ন প্রমদিতব্যং। স্বাধ্যায় শ্রবণাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম। দেব- 

পিতৃকার্ধ্যাত্যাং ন প্রমদিতধ্যং। মাতৃ দেবো ভব। পিত্ৃ- 
দেবো ভব। আচার্ধ্য দেবো ভব । অতিথি দেবো ভব। যা্ত- 

বষ্ঠানি কর্ম্মাণি যানি সেবিতব্যানি নো৷ ইতরাণি। যাল্তাম্মাকং 
স্৯চরিতানি তানি তয়োপাস্তানি নো৷ ইতরাণি। শ্রদ্ধয়া দেয়ং। 

যে তত্র ব্রাহ্মণ সনম্মর্শিতা যথাতে তত্র তত্র বর্তেরন্ তথা তত্র 

বর্ডেয়াঃ। এষ প্রবৃত্তিপক্ষীয়া। মুণগ্কে। পরীক্ষ্যলোকান্ 

কর্ধ্রচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্কেদমায়াৎ নাস্তযকৃতঃ কৃতেনঃ | এষ] 

শিক্ষা) নিবৃতিপক্ষীয়া। ব্রাহ্মণঃ বেদবিৎ ব্রহ্মবিচ্চ । য এতদক্ষরং 

গার্ণি বিদিত্বাৎস্যাল্পোকাৎ প্রেতি স ব্রাহ্মণ ইতি বৃহদারণ্যক 

বচনাৎ। এতৎস্বতাবাঃ সারগ্রাহিজনাঃ ক্ষাস্তাঃ ক্ষমাশীলাঃ। 

দৈন্যদয়াদিভূষিত। (প্রমভাবান্বিতাঃ । ম্বোন্লতিসাধনে আত্মো- 
নতি সাধনে বাগ্রা উৎকণ্ঠিতাঃ। হরিকথাশ্রবণাদৌরাগোৎস 
যুক্তাঃ। ছুঃসঙ্গাঃ আত্মহনেো! জনাঃ অবিদ্তোপাসকাঃ । অতি- 

ক্ষান্ত] ক্ষমাশীল । দৈন্যদয়াদি ভূষণযুক্ত | প্রেমাক্রকম্পান্বিত। 

স্বীয় উন্নতি সাধনে সর্বদ। যত্ববান। হরিকথ। শ্রবণাদিতে 

রাগোৎসব লন্ধ। ভগবলীল! স্থলবাসে সর্বদা রত। সর্বদ। 
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রঙ € 

লীলাস্থানরতা হরেঃ পুলকিতাছুঃসঙ্গতঃ শঙ্কিতাঃ 
সারগ্র'হিজনাঃ জয়ন্তি জগতাং সূর্ববার্থসিদ্ধি প্রদাঃ ॥৮ 

বিদ্ভারত। বা। অসম্ভৃত্যুপাসকাঃ জড়সন্ভুতাপাসকাঃ। যথ। 
বাজমনেয়ে।  অহ্য্যানাম তে লোক। অন্ধেন তমসাবৃতাঃ | 

তাংস্তে প্রেত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্সহনো জনা। আম্মানং দ্রস্তিইতি 

আত্মহন্। অন্ধংতমঃ প্রবিশস্তি যেহবিগ্ভামুপাসতে । ততে। 

ভূয়ো৷ ইবতে যউবিদ্ায়াং রতাঃ। অবিগ্ভা অজ্ঞানলক্ষণা ৷ অত্র 
বিদ্ভা মৃযাবাদলক্ষণা। অন্ধতমঃ প্রবিশস্তি যেইসম্ভৃতিযুপাসতে 

ততো ভূয়ইবতে তম উ সম্তুত্যয়াং রত।ঃ। সন্ভুতি জড়াক্মোৎপন্তি: 
লক্ষণীবুদ্ধিঃ । অসম্ভৃতিঃ প্রপঞ্চগমনান্বীকার বুদ্ধিঃ । এত- 
দুপাসকান্ত, ছুষ্ট1ঃ তেষাং সঙ্গেযু শক্ষিতাঃ। এবন্তাঃ সারগ্রাহিনীঃ 

সাধবঃ ৷ জগৎপুজ্যত্বাৎ তেষাং সঙ্গাৎ সর্ধার্থ সিদ্ধিস্তাদিতি ॥ ৮ 
শাকে্ট শতকে পঞ্চ ঝষ্ঠ্যব সংযুতে ময় । 

কনকেন ক্ৃত। টীক। নায়েয়ং কনক প্রত ॥ 
ইতি কনক প্রত সমাপ্ড। ॥ 

হবিপ্রেমে পুলকিত । ছুঃসঙ্গ কোন প্রকারে না ঘটে তাহাতে 
শন্কিত। সারগ্রাহী বৈষ্ণব মহাজনগণ জগতের সর্বার্থ সিদ্ধি 
প্রদান পৃব্বকি জয়যুক্ত হন ॥ ৮ 
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_ পনি, 
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ব্রন্ম কারত্হ 

নিক্সন লিখিত ঠিকানার প্রাণ্তব্য ॥ 

€দব জ্রীসিক্ধেশখর ঘোব বন্দী] 1 

সজ্জনতোতধষনী কার্ধযালর, 

১৮১ নহু মানিকতল। ভ্রীট, 

বিডন ক্ষফোয়ার ডাকঘর, 

বামবাগান, কলিকাত। । 

মুল্য-_8৮* 

কাপড়ে বাধা--৮/* 

- কভিঃ পিং কমিশন 

১, 

ঘভাকমাশুল সতঙ্জ॥ 



নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি সন্জনতোষনী 

কার্যালয় ১৮১ নং মানিকভলা এট, রামবাগান, 
বিঢন স্ষোরার পোষ্ট আফিস, কলিবাত।, 

ঠিকানায় প্রাগুব্য। 

ভাক্তঞ্রন্থ। 

১। জ্ীপন্মপুরাঁণ (সম্পুর্ণ সংস্কৃত মূল বঙ্গাক্ষনে, স্চীপজ্ঞ 

লহ) ৫৫০০* শোক, ১৯২২ পৃষ্ঠা ডিষাই ৮ পেশী, সুন্দর ও 

তের সহিত ঘুর্দিত। ভাল কাগজে ৬২ হপ্রিদাবর্ণ কাগজে ০ 

কাপড়ে বাধ! লইলে আরও 7৮০ করিয়া অনিস্ পড়ে । 

২। শ্রীহীনৈতন্য চরিভামুত, শীকুঙ্গ দাস কবিনাজ কৃত মূল, 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাবুর কৃত বিদদদ ভাষা ভাষা সহ, সমগ্র 

ক্ন্দর অক্ষনে ছুই থণ্ডে উত্তম কাপড়ে বাপা। এতৎ সহ অন্ঠান্তয 

আনও ৮ খানি ভক্তিগ্রন্থ উক্ত পুস্তকে সংযুক্ত আছে, যথ: _ 

১। শ্ঁআয়ায় স্তর, ২। হব্িভন্ি কলগুগতিকা ৩ শ্রীতব- 

যুক্তাবলী ব। মায়াবাদ শতদূষণী, ৪1 ঈত্বোপনিষৎ্ ভাষা ও 

টাকা সন্থ, ৫। মনংসন্তোষিণী, ৬ । শোড়শ গঞ্ক) ৭ আীলঙ্ষমী- 

চরিআ্স। ৮। শ্রীরাধিকা সহত্র নাম, শ্রীবালক্ুঞ্ সতম্্র নাম & 

শগোপাল সহম্্ নাম । সমগ্র মূল্য ৫২ পাঁচ টাকা মাত্র । 

৩। শ্রীশ্রীতভাগবতার্কমন্দীচিমাল!। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
কর্তক বঙ্গান্থবাদ সহ, ভাগবতের বিশ্রদ্ধ ভক্তি মার্গের শ্লোক 

গুলি সংগৃহীত হইয়া, সব্বন্ধ, অতিধেয় ও প্রয়োজন তন 
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নিদ্দেশিত হইতেছে ।বি-শ কিরণে পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। 
আকটী একটী বিষয় কইয়া এক একটী কিরুণ লিখিত হইয়াছে৭ যথ! 

১। প্রমাণ নির্দেশ, ২। ভাগব্তার্কোদয়, ৩। ভাগবত বিব্বৃতি 

৪ | ভগবতম্বরূপ তত্ব, ৫। ভগবৎশক্তি তত্ব, ৬। তগবদ্রসতস্ব 

৭1 জীবতন্্, ৮। বদ্ধজীব লক্ষণ, ৯। ভাগ্যবজ্জীব লক্ষণ, ১*। 

শক্তিপরিণাম, ১১। অভিধেয় বিচার, ১২। সাধন ভক্তি, ১৩) 

একাস্তিকী নামাশ্রয়, ১৪। ভক্তি প্রাতিকুল্য বিচার, ১৫। 

ভজ্য্যানকুল্য বিচার, ১৬। ভাবোদয় ক্রম, ১৭। প্রয়োজন বিচার, 

১৮ সিদ্ধ প্রেম রস মহিম। ১৯। সিদ্ধ প্রেমরুস গরিমা ২০ । 

রস মধুরিম। । কাপড়ে বাধা মুল্য ২২ ছুই টাকা মাত্র । 

৪। শ্রীত্রীমভ্ভগদগীতা, মূল, বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্য ও 
গ্রীল তক্তি বিনোদ ঠাকুর কৃত বিষদ অনুবাদ সহ মুল্য ১৪০, এ 
উত্তম কাপড়ে বাঁধা ১৭০ | শ্রীমধবাচার্ধ্য কৃত গীতাভাষ্য যূল্য 

॥* লতন্ত্র। মুল, মর্ধব ভাষ্য ও বিগ্যাৃষণ ভাষ্য গীতা একত্রে 

কাপড়ে বাধ! মূল্য ২২ দুই টাক মাত 

৫ | শ্রীশ্ীচেতনা শিক্ষামৃত -শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুব্র কর্তৃক 

সরল বঙ্গ ভাবায় প্রণীত। নীতি, ধর্ম, জ্ঞান, বেৈরাগ্য, যুক্তি, 
ভক্তি ও গ্রীতি সন্বন্ীয় শ্রীমন্মহীপ্রভুর উপদেশ এই গ্রন্থে প্রমাণ 

মালার সহিত বিস্ত ত রূপে বণিত হইয়াছে। পবমার্থ ধর্মনিরণয়, 
গোঁণ বিধি, পুণ্যক্কর্্, বর্ণবিচার, আশ্রম বিচার, আহ্ছিক, 
পাপবিচার, বৈধীভক্তি ও তাহার লক্ষণ ভক্তি অনুশীলন বিধি, 
তানর্থ বিচার, বাগাম্ুগাঁতভ্তি, তাঁবভক্তি, ভাবুক লক্ষণ, জ্ঞান 

বিচানু, রতিবিচার খ্রেমভজি রস, সাধারণ রস, উপাসনা মানের 
রসত্ব, শান্তরস. প্রীত তক্তিরস বিচার প্রভৃতির সিদ্ধাত্ত হইয়াছে! 
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বীহার। বৈস্ঃবদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতে ও তাহাদিগের 

পবিত্র ধর্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহা প্রথমে এই গ্রন্থ 
থানি পাঠ করিবেন। সম্পূর্ণরূপে পরিবদ্ধিত হইয়া ২য় সংস্করণ 
এঞএকাশিত হইয়াছে। উত্তম কাপড়ে বাধা স্বর্ণাক্ষরে নাম সহ 
মুল্য ১।০ দেড় টাকা মাজ। 

৬। শ্রীব্্গসংহিতা, যূল ( সটিক ও সাশ্ববাদ ) মূল্য ১২ 
৭। শ্রীকবঝ কর্ণামৃত মূল (স্টীক ও সান্নবাদ ) মূল্য ১২ । 

৮। শ্রীকষ্ণচসংহিত] । শ্রীল ভকিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত। আর্ধ্য 

শন্দ্ের যথার্থ ভাঁৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থথানি রন্ডিত 

হইয়াছে । বৈষ্ণবতত্বই আর্ধ্য পর্দের পরম ও চরমাংশ, তৎসন্বন্ধে 
বিশেষ বিচার করা হইয়াছে । শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, শৈব' 
ও বৈষ্ণব সকলেই এই গ্রন্থে নিজ নিজ অধিকার বিচার 

করিবেন । অবতার বিচার, অভিধেয় বিচার, আত্ম তত্ব, আর্শয- 

শব, আশ্রম ধর্ম, ভারতীয় ইতিহাস, কম্মক1গ, কান্ততাব, কুতর্ক 

নিবারণ, কৃষ্ণতত্ব, গ্রাষ্টের বাৎসল্য বস. গুরুবিচার, চন্দ্রবংশ, 

চৈতন্য প্রভু, জীবশক্তি, জ্ঞান, তন্ত্র তাৎপর্যয, দর্শনশাস্ত্র ধর্ম, 

বিজ্ঞান, প্রেমতক্তি, ব্রহ্গতত্বতক্তি, রতি বুস, বর্ণধর্খণ বৈকুষ্ঠ, 

প্রভৃতি নানাবিধ ব্ষিয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থানি সুতি ত 

উপক্তমণিবা! ও উপসংহার সহ ১০টী অধ্যায় সংস্কৃত ভাষান্ 

লিপিত, নিয়ে অন্যবাদ প্রদত্ত আছে। মুল্য ১২ টাকা) 

৯। শ্রীত্ীহরিনাম চিস্তামণি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 

সরল পঞ্ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে শ্রীনাম মাহাত্া সুচনা, নাম গ্রহণ 

বিচার, নামাত।স বিচার, নামাপরাধ, সাধুনিন্দা, দেবাস্তরে স্বা তস্ট্য, 

ক্ঞানাপরাধ, গুর্বববজ্ঞা, শ্রতিশাস্ত্র নিন্দা, নামে অর্থবাদ অপরাধ, 
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মামবলে পাপরুদ্ধি, শরদ্ধাহীনজনে নামোপদেখ, অন্ত শুতকর্দের 

সহিত নামকে তুল্য হান, নামাপরাধ গ্রমাদ, অহং মম তাঁবা- 
পরাধ, সেবাপরাধ ও তঙ্জন প্রণালী প্রভৃতি বিষয় বণিত আছে। 

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের মুখ নিস্যত নাম সম্বঙ্গীয় যাবধীম্ন সিদ্ধ'স্ত 

শ্রীমহাপ্রত শ্রবণ করিতেছেন । শ্বীহাদিগের হরিনামে কিছু মান 

শ্রদ্ধা আঁছে এই প্রন্তক থানি তাহাদের হদষের ধন। মৃঙ্গ্য '২ 
এক টাঁকা মাত্র । 

১*। শ্রীলীগৌরাক্গ ম্রবণযনঙ্গল ভোরং শ্রী ভক্তিবিনোদ 

ঠাকুর কৃত মূল ও শ্রীপাচস্পৃতি কৃত সংস্কত টীকা, ইংবাঙ্গী 

ঞম্পরনা সঙ । পুণ্মক খানি সংস্কৃতংক্ষরে যুদিত কাঁপছে নীরা 
১২ এক টাকা মান। এ পুস্কেরু হিন্দি ( বজ্ভণষায ) অনুবাদ 

সতঙ্র/০ এক আন। মাজ। 

১১। আ্ীসংকিয়। সারদীপিকা! শ্রীযদেগাপাল ভট গোস্বামী 

কুত। সরল বঙ্গভাযাঁয় অন্ুবত্দ সহ' বৈষ্ণব স্মৃতি মতে 

যাহারা সংক্াার'দ করিলেন তাহাদিগেত এই প্রক্কের মত গ্রহণ 

নিতভাত্ত গ্রসোজন। প্রত্যেক বৈষ্বের গহে সঙবাসার 

দীপিক1 থাকা আবপ্তক। কাপড়ে বাঁধা মূল্য ১২ এক টাক! 

মাজ। 
ন্ 

১২। শ্রীুষ চৈতন্য সহত্র নাম-যুল ও অন্গলাদ সপ্রমাণ। 
মূল্য ১২ এক টাক মাত্র । 

১৩। শ্রীতজন রূহস্য-_ অষ্ট নাম সাধন, সংক্ষেপে অন 

পদ্ধতি সহ সরল পদ্ধে জিথিত,শ্রীতক্তিবিনোদ ঠাকুর রত । মুলা 

7৮৯ দশ আনা মাত । 
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১৪। রী, বিজয় (বঙ্গ ভাষায় আদি পদ্য গ্রন্থ) ম্ল্য ॥ 
আট আনা মাত্র । ্ 

১৫। শ্্রীত্রীবিষুঃ সহস্র না । মুল বলদেব ভাষ্য ও অনুবাদ, 

মূলা ॥ আট আন! মাত্র। ূ 

১৬। শ্রীগৌর বিরুদাবলী--বঙ্গানবাদ সহ মূল্য 1/০ পাঃ 
আনা মাঅ। 

১৭1 শ্রীশ্রীনবহ্ীপ ধাম মাহাম্সা। প্রমাণ খণ্ড ও পর. 

করমাথণ্ড। শ্রীনবন্থীপ ধাম মগুলের মানচিত্র সহ, পদ্যে ! 
শীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত। মুল্য ।* চারি আনা মাত্র । 

১৮। প্রেম প্রদীপ. ( উপস্তাস ) প্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর 
রত । মুল্য ।* চারি আনা মাও । 

১৯। ভাবাবলী মনহশিক্ষ) ও শিক্ষান্টক। একজে পুঁথির 

আকারে ভাল কাগজে মুদ্রিত ' মুল্য 1 চারি আনা মাত্র । 

২০। শ্রীসঙ্কললকল্পদ্রম. শ্রীবিশ্বন'থ চক্রবন্তী ঠ'কুর ক্রু5 মুল, 

শ্রীল তক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত অনুবাদ সহ। যুল্য ।* চারি আনা 

ষাত্রে। 

২১। সজ্জনতোবধনী পত্রিকা । ৪র্থথণ্ড হইতে -৭শ খণ্ড 
পর্য্যন্ত । প্রতি খণ্ডের মূল্য ১২ ডাঁক মাশুল সতন্ত্র ৩৫*। 

২২। কলান কল্পতকরু । শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রূত। 

দ্বিতীয় সংস্করণ ক্ষুদ্র আকারে ১০* খণ্ড একজ লইলে মূলা ১/০ 
এক টাকা নয় আন1। এক থণ্ডের মূল্য ।* চারি আনা মাজঅ। 








